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Met bovenvennelde brief stelde u de Conunlssie voor de milieu-effectrapportage in de 
gelegenheid advies uit te brengen voor de rtchtlijnen voor de inhoud van het 
milieu-effectrapport (MER) voor de uitbreiding van de stortplaats aan de Loswalweg 
te Rotterdam met een C] -deponte. 

Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 41n, eerste lid van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygH~ne (Wabm). het richtlijnenadvies van de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage aan. Voor een overzicht van het richtlijnenadvies verwijs 
1k u naar de samenvatting. Naar aanleiding van het advies wll 1k het volgende onder 
uw aandacht brengen: 

De Commissie is er in haar advies vanuit gegaan dat het m.e.r.-plichtlge tnitlatief 
de oprichting van een C 1 -deponie betreft. Tijdens overleg met bevoegd gezag en 
initlatlefnemer heeft de Conunissie geconstateerd dat het initiatief tevens betrek
king heeft op C 4 -afvalstoffen. De Commissie gaat er vanuit dat deze uitbreiding op 
eenzelfde wijze in het MER zal worden meegenomen als de opslag van C] -afvalstoffen. 

De VBM gaat eIVan uit dat de inrichting een beperkte actieve gebruiksduur zal heb
ben. De COmmissie is van mening dat het milieu is gebaat met enkele duurzame cen
trale inrichtingen met een veel langere actieve gebrutksduur in plaats van vele de
centrale inrichtingen met een beperkte actieve gebruiksduur. De mogel1:fke ver
lenging van de actieve gebruiksduur van deze inrichting door horizontale en/of ver
tlcale uitbreiding zou daarom een aandachtspunt kunnen ziJn in het beleid van de 
overheid. 

Secretariaat : Arthur van Schendelstraal 000 In Utrecht telefoon, 030 - 347666 
Correspondentieadres : Postbus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 331295 



kenmerk: U1838-921Br/hh/462·32 
blad nr.: 2 

De CoIlllllissle hoopt met dit advies een constructleve bij drage aan de totstandkom1ng 
van de rtchtlijnen te leveren. Zij za1 gaame van u vememen op welke wtjze u ge
bruik maakt van haar advies. 

In afschrtft aan: Minister van Verkecr en Waterslaat 

dr. H. Cohen 
vooIZitter van de werkgroep m.e.r 
Uitbreidmg C s -deponie Loswalweg te 
Rotterdam 

Minister van VROM. voor deze: Bureau Vergunningen Wca 
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Loswalweg te Rotterdam 

Advies op grond van artikel 41n. eerste lid van de Wet algemene bepalingen 

milieuhygU\ne over de richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport over 

Uitbreiding C 3 -deponie Loswalweg te Rotterdam. 

uUgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. de Minister 

van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvestlng. RUimtelijke Ordening 

en Mllieubeheer. voor deze: het Bureau Vergunntngen Wca door de Commissie voor de 

milieu-effectrapportage; namens deze. 

de werkgroep m.e.r. Uitbreidtng C 3 -deponie Loswalweg te Rotterdam 

de secretaris de voorzitter 

n V, Buren 

dr. N.W.M. van Buren dr. H. Cohen 
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SAMENVATTING VAN BET ADVIES 

Inlelding 
De Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) C.V. te Rotterdam 
heeft het voornemen om de bestaande 1nr1chUng aan de Loswalweg te 
Rotterdam gedeeltelijk te wijzigen en uit te breiden ten behoeve van 
het storten van C J -afvalstoffen 1]. De VBM wil hiennee inspelen op 
het tekort aan stortcapaciteit voor C 3 -afvalstoffen. 
Deze activiteit is een milieu-effectrapportage(m.e.r.)-plichtige acti
viteit ingevolge het "Besluit Milieu-effectrapportage" waarop de 
m.e.r.-regeling ex. Wet algemene bepalingen milieu hygiene (Wabrn) van 
toepassing is. De m.e.r. is in dit geval gekoppeld aan de te nemen 
besluiten op de aanvragen ingevolge de .Afvalstoffenwet (Aw), de Wet 
verontreiniging oppervIaktewateren (Wvo) en de Wet chemische afval
stoffen (Wca). Voor de te nemen besluiten in het kader van de Wvo is 
de minister van V & W en voor de Wca is de minister van VROM bevoegd 
gezag. Voor wat betreft de Aw is het college van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland bevoegd gezag. De betreffende tnstanties zijn over
eengekomen dat het college van Gedeputeerde Staten als coordtnerend 
gezag za1 optreden in de m1l1eu-effectrapportage-procedure. 

ProbleemsteWng. doel en beslulten 
Het MER dient een beknopt overzicht te geven van de aard. voorgeschie
denis en de achtergronden van de afvalproblematiek. met name gericht 
op C 3 -deponie. Daarblj moeten het rijks-. het Afval Overleg Orgaan 
(AOO). het provinciaal en het gemeenteIijk beleld worden besproken. In 
het MER moet onder andere inzlcht geboden worden in bestaande of te 
verwachten mogelijkheden om het aanbod van C 3 -afvalstoffen te voor
komen. te beperken of anders te verwerken dan door storten. Op grond 
hiervan moeten in het MER enkele aanbodscenano's geforrnuleerd worden. 
waaronder in ieder geval een minimum- en een maximum-aanbodscenario. 
De Iocatiekeuze moet worden gemotiveerd. Aangegeven moet worden welke 
besluiten by dtt project noodzakeIijk zyn. dan weI invloed uit
oefenen op de totstandkomtng en 1nr1chting van de activiteit. 

voorgenomen actlvltelt 
Het milieu-effectrapport (MER) moet inforrnaUe bevatten over de capa
citett van de verschillende compartlmenten 2] voor C 3 -. C. - en Aw-

1 c, -afvalstoffen: Matlg uitloogbare vaste chemische afvalstoffen. die slechts op of in de bodem 
gebracht kunnen worden. indien de beheennaatregelen en de voorzleningen zodanlg zljn. dat het 
percolaat slechts velWaarloosbare emissies naar de bodem kan veroorzaken (VROM. concept-notlUe 
Categorte-indeling te storten afvalstoffen. mel 1992). 

2 Compartlmenten zijn afzonderlijke waterhuishoudkundig van elkaar gescheiden eenheden. 
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afvalstoffen']' volume en samenstelling van C,-. C.- en Aw-afval
stoffen. aanleg en inrtchting van de verschillende compartimenten. 
transport en ontsluiting. gebruik. beheer. eindafwerking en nazorg van 
de compartlmenten. De te verwachten emissies uit de compartimenten 
moeten in beeld gebracht worden. zowel onder nonnale omstandigheden 
als in het geval van stortngen en calamiteiten. Hierbij gaat het om 
percolaat. afvalwater. stank en stof. BiJzondere aandacht moet bestaan 
voor de emissies als gevolg van de mogeliJkheld dat afvalstoffen met 
elkaar reageren. Het MER moet een analyse bevatten van de kans op 
stortngen. falen van voorzleningen. optreden van calam1teiten en 
milieu-effecten als gevolg hleIVan. 

A1ternatleven 
Er moet een aantal altematieven worden beschreven. Deze moeten in 
ieder geval betrekking hebben op de situatie waarin de activiteit niet 
gerealiseerd wordt (O-altematief). uitvoeringsaltematieven en het 
meest milieu vrtendelijke altematief. 
De altematieven kunnen opgebouwd worden uit mogel1jke varianten van 
de voorgenomen uitvoering. Tevens moeten altematieven voor de totale 
hoeveelheid te accepteren afvalstoffen beschreven worden. Het meest 
milieuvrtendeliJk altematief Is in principe een combinatie van de 
meest milieuvrtendeliJke van bovengenoemde alternatieven en varianten. 
waarbij de nadruk ligt op de hantertng van een aanbodscenario met de 
grootste stimulans voor preventie en hergebruik, compartimentering -
gericht op voorkomen van contact en op terugneembaarheid - en verder
gaande mitigerende maatregelen. 

Bestaande toe stand, autonome ontwikkellng en de gevolgen voor het 
milieu 
De bestaande milieutoestand moet beschreven worden wat betreft huidige 
luchtkwaliteit (geur, stof en depositie van stoffenl, geohydrologische 
situatie. huidige geluidbelasUng. flora en fauna en de ligging van 
gevoelige gebieden in de omgeving. Er moet beschreven worden welke 
milieugevolgen het huidige stortcomplex op de locatie Loswalweg met 
zich meebrengt; met name de bemvloeding van lucht, bodem, grond- en 
oppeIVlaktewater. Voor zover redelijkerwijs mogelijk moet beschreven 
worden op welke wiJze de bestaande milieutoestand in het studiegebied 
zich waarschiJnliJk in de toekomst zal ontwikkelen indien geen C,
deponie wordt geplaatst. 
Bij de beschrijving van milieu-effecten dient de meeste nadruk te lig
gen op de effecten voor lucht. bod em. grondwater en oppeIVlaktewater. 
Speciaal dient daarbij te worden gelet op de verontreinigingsrisico's 
op lange termijn in verband met de te verwachten (eindige) levensduur 

3 C. -afvalstoffen: Slecht uttloogbare vaste chem1sche afvalstoffen, die te zamen met niet-chem1sche 
afvalstoffen op of in de bodem gebracht kunnen worden (VROM, concept-notltle Categorle-indeling te 
storten afvalstoffen, mel 1992). 
Aw-afvalstoffen: Hutshoudel1jke afvalstoffen, autowrakken en andere - al dan niet van bedrlJven 
afkomstige - afvalstoffen, waarvoor nog geen in het bljzonder daarop gerlchte wettel1jke regeling 
geldt (Considerans van de Afvalstoffenwet), 
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van aangebrachte voorzieningen. Bij een en ander dient afzonderUjk 
aandacht te worden besteed aan functies. bedrijven. instellingen en 
natuurgebieden in de omgeving. die bijzonder gevoeUg zijn voor 
verontreinigtng. 

Leemten In kennls en evaluatle 
In het MER dient een overzicht te worden gegeven van ontbrekende 
wetenschap ten aanzten van relevante gevolgen voor het mtlteu. 
Aangegeven moet worden wat het belang is van de leemten in kennis voor 
de besluttvonning. 
In het kader van de besluttvormtng moet een evaluatteprogramma worden 
opgezet. Belangrtjk doel is te bezien in hoeverre de voorspelde 
mtlteugevolgen overeenkomen met de feitelJjke situatie. Ret verdient 
aanbeveltng een samenhang aan te brengen in het door bevoegd gezag op 
te stellen evaluatieprogramma en het door de initlatiefnemer op te 
zetien bedrijfsmtlieuzorgsysteem. In het MER kan reeds een eerste aan
zet worden gegeven voor een evaluatteprogramma. 
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1 INLEIDING 

Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) C.V. is een cornman
ditaire vennootschap, waarin direct of indirect wordt deelgenomen door 
Grontmij N.V., Rotterdam Afvalverwerking N.V. en Troost Pernisgroep 
B.V. De VBM heeft het voomemen een C, -deponie op het bedrljfsterrein 
aan de Loswalweg te Rotterdam, Maasvlakte te realiseren. Deze 
actlviteit is een milieu-effectrapportage(m.e.r.)-plichtlge activiteit 
art. 19.2 ingevolge het "Besluit Milieu-effectrapportage" waarop de 
m.e.r.-regeling ex. Wet algemene bepalingen milieuhygtene (Wabm) van 
toepassfng is. 
De m.e.r.-plicht is in dit geval gekoppeld aan de te nemen besluiten 
inzake het aanvragen van een onthefftng ingevolge de Wet chemische 
afvalstoffen (Wca) en een aanvraag om een wijztging van de geldende 
vergunntngen op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) en de Afvalstoffenwet (Aw). Voor de te nemen besluiten in het 
kader van de Wvo is de minister van V & W en voor de Wca is de 
minister van VROM bevoegd gezag. Voor wat betreft de Aw is het college 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevoegd gezag. De betreffende 
instanties zijn overeengekomen dat het college van Gedeputeerde Staten 
als coordinerend bevoegd gezag zal optreden in de m.e.r.-procedure. 

Per brief van 13 oktober 1992 (bijlage 1) verzocht het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage te adviseren over de te geven richtlijnen in
zake de inhoud van het door de VBM op te stellen milieu-effectrapport 
(MER). Met de openbare bekendmaking (bijlage 2) is de m.e.r.-procedure 
van start gegaan. 

Het hierbij uitgebrachte richtlijnenadvies is opgesteld door een werk
groep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage. De samenstel
ling van de werkgroep is gegeven in bijlage 3 van dit advtes 4]. De 
werkgroep vertegenwoordtgt in deze de Commissie voor de milieu
effectrapportage en wordt verder in dit advies aangeduid als "de 
COmmissie" . 

Bij de opstelling van het advies heeft de COmmissie een inspraak
reactie (zte bijlage 4) van het bevoegd gezag ontvangen. Voor zover 
deze reactie betrekking heeft op mil1eu-aspecten van de activiteit, 1s 
deze bij de opstelling van het advies betrokken. Waar dit expliclet 
het geval Is, wordt in de tekst door m1ddel van een voetnoot naar de 
reactie verwezen. 

4 In deze bijlage wordt ook nadere projectinformatle gegeven. 
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2 PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Artlke141j. lid 1. onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfjvlng van hetgeen met de voorgenomen activLtelt 
wordt beoogd." 

2.1 Probleemstelling 

Het MER dient een overzicht te bevatten van de voorgeschiedenis van de 
inrichting en van de ontwikkelingen die de iniUaUefnemer tot de 
huldige plannen hebben gebracht. 
In het MER zal moeten worden ingegaan op de keuze van de 10caUe. Aan
gegeven dlent te worden hoe deze keuze tot stand Is gekomen en welke 
overwegingen vanuit milieu-oogpunt en vanult een oogpunt van ruimte
lijke ordentng daarbij een rol hebben gespeeld. 
Aangegeven moet worden om welke hoeveelheid C 3 -, C. - en Aw-afval het 
gaat, wat naar verwachting de geograftsche herkomst is, wat de bronnen 
van ontstaan zijn en wat de samenstelling van dit afval is 5). Hier
bij moet rekening worden gehouden met mogelijk in ontwikkeling zijnde 
deponie~n in de naaste en verdere omgeving 0). 
Het MER dient een beknopt overzicht te geven van de aard. voor
geschiedenis en de achtergronden van de C 3 -, C. - en Aw-afval
problemaUek. Daarbij moeten het rijksbeleid, het Afval Overleg 
Orgaan(AOO)-beleid, het provinciaal beleid en het gemeentel1jk beleid 
ten aanzien van het storten van afvalstoffen op de locatie Loswalweg 
worden besproken. 

Bij de bespreking van het rijks-, het AOO- en het provinciaal beleid 
inzake de verwijdering van Wca en Aw-afvalstoffen. moet het MER tevens 
het AOO-IO-jarenprogranuna en het Provinciale Milieubeleidsplan van 
ZUid-Holland, inclusief de provinciale afvalstoffenplannen, erbij be
trekken. Indien wordt voorzien om afvalstoffen met herkomst buiten de 
provincie Zuid-Holland te storten, zal ook het beleid van die andere 
provincies in deze beschouwtng moeten worden meegenomen. Met name moet 
daarbij worden ingegaan op het beleid, dat betrekking heeft op de te 
storten afvalstoffen volgens dtt initiatief'). 

De voIgende specifieke aspecten dienen in ieder geval in het MER aan 
,de orde te komen: 

• bij de raming van de hoeveelheden dienen de effecten van de Notitie 
Preventie en Hergebruik voor de in aanmerking komende categorie~n 
afvalstoffen te worden betrokken, alsmede de plaats van het storten 
als vangnet in de afvalverwijderingsketen: 

5 Zie reactie 1 (bijlage 4). 
6 Zie reactie 1 (biJlage 4). 
7 Zie reactie 1 (biJlage 4). 
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2.2 

3 

• bestaande of te verwachten mogel1jkheden met betrekking tot de ver
werking van C,-, C.- en Aw-afvalstoffen voor die categorteen afval
stoffen, waarop dit initiatief van toepassing is, waardoor de be
treffende afvalstoffen uiteindelijk met op de C 3 -, C. - en Aw-depo
meen terechtkomen; 

• bestaande of te verwachten verwerkingsmogelijkheden (bijvoorbeeid 
immobilisatie) voor C 1 -afvaistoffen '] waardoor deze afvalstoffen 
uiteindel1jk weI op de C, -deponie terecht kunnen komen "]; 

• het huidtge aanbod en prognoses (in de vorm van een minimum- en een 
maximumscenarto) over het in de komende jaren te verwachten aanbod 
van C 3 -, C. - en Aw-afvalstoffen afkomsttg: I 0] 

- uit geheel Nederland; 
- uitsluitend afkomstlg uit de Randstad. bestaande uit de pro-

vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; 
- uitsluitend afkomstig ult de provincie Zuid-Holland. 
Hierbij moet aangegeven worden hoe met de afvoer van C 3 -af
valstoffen naar het buiteniand wordt rekening gehouden. 

Bovenstaande informatie moet in het MER uitgewerkt worden in de vorm 
van enkele aanbodscenarto's, waaronder in ieder geval een minimum- en 
een maximum-aanbodscenarto. 

Doel van het voornemen 

Ult de beschreven probleemstelling dient het doel van de voorgenomen 
activ1teit afgeleid te worden. Deze dient in het MER helder geformu
leerd te worden. Dit Is mede van belang voor de fonnulering van moge
l1jke alternatieven. 

TE NEMEN EN EERDER GENOMEN BESLUITEN 

Artikel41j, lid 1. onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waaroan 
het mUieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besLuiten 
van overheidsoryanen. die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven 
altematieven. " 

8 C. -afvalstoffen: Sterk uitloogbare vaste chemische afvalstoffen. die slechts op of in de hadem 
gebracht kunnen worden, indien zodanige beheermaatregelen worden genomen. dat percolaatvorm1ng wordt 
voorkomen en de voorzieningen overeenkomstlg worden gedimensioneerd. zodat emissies naar de hadem 
verwaarloosbaar geacht kunnen worden. De afvalstoffen moeten droog worden geborgen en droog worden 
gehouden (VROM. conccpt-notiUe Categorie-lndeling te storten afvalstoffen. mei 1992). 

9 Zie reactie 1 (bljlage 4). 
10 Zie reacUe 1 (b1jlage 4). 
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4 

In het MER moet worden vermeld. ten behoeve van welke besluiten het 
MER is opgesteld of dienstig kan zIJn en door welke overheids
instanties deze besluiten worden genomen. Tevens dient te worden be
schreven volgens welke procedure en tijdplan dit geschiedt en welke 
adviesorganen en tnstanties daarbij formeel of informeel zijn betrok
ken. 
Voorts dient kart en bondig (bijvoorbeeld in de vorm van een tabel) te 
worden vermeld. welke ter zake doende publiek- en privaatrechtelijke 
besluiten (op onder meer het gebied van afvalverwerking. rulmtelijke 
ordening. landinrichting. milieu. natuur en landschap) reeds zijn ge
nomen en welke openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de besluiten, waarvoor het MER is 
opgesteld. Hierbij moet de status van deze besluiten aangegeven zijn 
(hardheid; hoe lang geleden genomen). Enerzijds betreft dit besluiten 
ten aanzien van de locatie en haar omgeving (bestemmtngen) en van de 
activiteit (beslisstngen over afvalverwerking. met name stortenl. an
derzijds betreft het besluiten die normen. streef- of richtwaarden 
aangeven. waarmee rekentng moet worden gehouden bij de beoordeling van 
de milieu-effecten. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Artikel41j. lid 1. onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfJving van de voorgenomen activitelt en van de wgze 
waarop zg zal worden ultgevoerd ( ... )". 

Bij de beschrijv10g van de voorgenomen activiteit kan een aantal as
pecten worden onderscheiden: 
1. Omvang C, -. C. - en Aw-afvalstoffencomparttrnenten, volume. samen-

stelling en aard van de te storten C J -, C 4 - en Aw-afvalstoffen 
2. Aanleg en inrichttng 
3. Transport.ontslulting 
4. Gebruik en beheer 
5. Eindafwerking en nazorg 
6. Organisatie 
7. Te verwachten emissies 
8. Externe velligheid 

In het navolgende wordt bij leder genoemd onderdeel aangegeven welke 
informatle het MER in ieder geval moet bevatten: 

4.1 Omvang van de compartlmenten/ 
volume en aard C 3 -, C 4 - en Aw-afvalstoffen 

• capaciteit van C, - en andere comparttrnenten in oppervlakte en vaste 
m'; 

• maximale storthoogte; 
• fyslsche en chemische karakterisering van de te verwachten C J -. C.

en Aw-afval zoals: 
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- droge-stofgehalte; 
- hoedarugheld; 
- volumegewicht; 
- gasvorming; 
- samenstell1ng (onder andere metalen, anionen); 
- afbreekbaarheld; 
- zuurgraad; 
- gehalte organlsche stof; 
- ultlooggedrag. 

• eventuele verpakkingen van het te storten materlaal; 
• mogel1jke verschu1v1ngen in de samenstell1ng van het afval geduren

de de gebruiksperiode van de compart1menten. 

4.2 Aanleg en inrichting van de compartlmenten 

In relatie tot het stortplan dlenen ten aanzien van C 3 -en andere com
part1menten de volgende punten in het MER te worden beschreven: 

• geohydrologlsche en grondmechanlsche aspecten, zoals bodemkundige 
informatie (in verband met adsorptie-aspecten), zettingsgevoel1g
heid (in verb and met duurzaamheld van folie en drainage) en grond
waterstrom1ng (in verband met verspreiding van verontreinigingen). 

• aanwezige voorzieningen ter voorkom1ng van het uittreden van perco
latiewater, horlzontaal, verticaal of anderszins, op korte en lange 
termijn, inclusief controlesystemen en onderhoudsvoorzieningen ten 
aanzien van het falen van deze systemen; 

• nieuw te treffen voorzleningen ten behoeve van de stort van C 3 -af
valstofIen; 

• drainagevoorzleningen ten behoeve van monitoring en beheersing van 
mogelijk ulttredend percolatiewater, het functioneren ervan op 
korte en lange termijn moet worden gewaarborgd (zie ook 4.5); 

• de omvang en indel1ng van eventuele stortcompart1menten. Aangezlen 
de stort kan leiden tot zettlngen, Is het essentieel dat de compar
t1menten zodanig worden ingertcht, dat er geen zettingsverschillen 
optreden die ontoelaatbaar zijn met het oog op het doelmatig 
functioneren van de afdichtingslagen en drainagesystemen; 

• de methoden van boven-, onder-, zij- en tussenafdichting 
(matertaalkeuze, laagdikten) en drainage (diameter, drainafstand en 
afschot, dikte, samenstell1ng en doorlatendheid van het filterbed, 
aantal en locaties van inspectieputten), voor zover deze althans 
een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van veront
re1n1gingen. Hlerbij dient te worden gedocumenteerd, hoe de belast
baarheid en de duurzaamheld van de voorgestelde materialen bij de 
voorgestelde d1mensies is; 

• compartimenterlng: in verb and met de mogelijkheid van optredende 
chemische reacties tussen te storten afvalstoffen en in verb and met 
eventuele terugneembaarheld; 

• voorzieningen voor afvoer en eventuele voorzuivertng van percolaat, 
afkomstig van de verschillende compartlmenten naar de 
waterzuiverlngsinstallatie; 
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• eventuele fasertng m de uitvoering van bovengenoemde voorzleningen 
en voor aanleg te gebiuiken materteel. 

Voorts moet worden omschreven welke instantie en/of bedrijf verant
woordelijk zal zljn voor het toezlcht tijdens de aanleg en de uit
voering van de werken en de goedkeurtng en acceptaUe van gereedge
komen voorzieningen. 

4.3 Transport.ontsluiting 

In het onlangs vastgestelde AOO-10-jarenprogramma Afval 1992-2002 is 
met betrekking tot het transport van afvalstoffen als doelstellmg op
genomen. dat vanuit milleuhygl~nische en verkeerstechnische redenen 
afvalstoffen meer over water en rail vervoerd moeten worden. Aange
geven zal moeten worden welke mogelljkheden er zyn voor het reali
seren van transport over water of per spoor. Het MER dient tevens een 
beeld te schetsen van de ontsluitingswegen. waarlangs C 3 -. C. - en Aw
afvalstoffen aangevoerd zullen worden. 

4.4 Gebruik en beheer van de comparttmenten 

In het MER moet worden beschreven: 

• acceptatieprocedure en -crtteria; 
* frequentie en werkwijze by controle van de aanvoer l 11: 
* het huidige stortplan: 

- wijze van storten. toelaatbare storthoogten. aantal en lengten 
van stortfronten; 

- methoden van spreldmg en verdichting van afvalstoffen (maximum 
laagdikte en te gebruiken materieel). eventuele toepassmg van 
tussenafdeklagen; 

* wijzigingen en/of aanvullmgen op het huldtge stortplan in verband 
met het storten van C] -afvalstoffen; 

* maatregelen ten aanzien van beheer en onderhoud (en zo nodig her
stell van voorzieningen. mclusief organisaUe en kwalificaties van 
het personeel; wle is/zyn verantwoordelijk en aanspreekbaar?; 

• maatregelen ter voqrkommg ofbeperktng van stank- en stofhinder. 

11 De Commissie gaat er vanuit dat de aanvoer van afvalstoffen op adequate wijze za1 plaatsvinden. 
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4.5 Eindafwerking en nazorg van de compartlmenten 

• beschrijving van het mOnitortngsysteem om schadelijke veront
reinigingen in bodem. grond- en oppervlaktewater op te sporen. die 
kunnen ontstaan door 1nftltraUe van percolaUewater als gevolg van 
het op termijn falen van de onderafdichting. Hierbij dienen de 10-
caties en de diepten van de drains en de waarnemingsfIlters in het 
opgespoten matertaal. de deklaag en het eerste watervoerende pakket 
met berekeningen van de mogelijke verspreiding van een veront
reiniging te worden onderbouwd en moeten controle-, onderhoud- en 
reparaUemogelijkheden worden aangegeven I 2); 

• beschrijving van het monitortngsysteem voor eventuele luchtveront
reiniging door stof of uittredend stortgas; 

.. het aangeven in hoeverre een gasonttrekkingssysteem al dan niet no
dig Is. en als dat weI het geval is, het geven van een beschrijving 
van het systeem; 

• tij dstip van aanbrengen van een bovenafdichting (mede in verb and 
met verschil in zettingen): 

• opbouw. materiaalkeuze en -eigenschappen van de eindafdekking, in
clustef de afdichtingslaag of -lagen. 

Tevens dient het MER duidelijk aan te geven welke instantie verant
woordelijk zal zijn voor nazorg en beheer van de afgewerkte C 3 - en an
dere compart1menten en uft welke fondsen eventuele kosten kunnen wor
den gedekt als na beeindiging en afwerking van de compart1menten on
voorziene aanvullende. mllieubeschermende maatregelen nodig mochten 
blijken. 

4.6 Organisatie 

Een beschrijving van de organisaUe moet gegeven worden. Hierbij dient 
te worden ingegaan op het gewenste kwalfteitsniveau van de technische 
voorzieningen en op de plaats en de omvang van het benodigde toezicht 
vanuit de eigen organisaUe. Het door de branche ontwikkelde milieu
zorgsysteem kan daarbij als uitgangspunt dienen. 

4.7 Te verwachten emissies 

Bij de beschrijving van de verschillende aspecten van de voorgenomen 
activiteit (3.1. tot en met 3.5.), moet in het MER beschreven worden 
welke emissies te verwachten zijn ten gevolge van de stort van C 3 -af
valstoffen. Hierbij moeten de volgende onderwerpen aan bod komen: 

12 Zie hiervoor onder andere: Nazorg van stort- en saneringslocaties - een probleemverkenning: Advies. 
uitgebracht aan directle Drinkwater, Water, Bodem van het Directoraat-generaal voor het Milieubeheer 
van hetMinisterte van VROM (Kerkhoven management B.V./ Adviesgroep Data Process., Voorburg/ Amersfoort. 
aprtl1988). 
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Percolaat, regenwater en afvalwater: 
- te onderscheiden deelstromen, zowel voor als na eindafwerking; 
- de kwaliteit voor en na de behandeling; 
- de hoeveelheden (totaal en onderscheiden naar deelstromen) en 

eventuele voorbehandeling; 
- type zuiveringsinstallatie. 

Stank en stof 

Stortgas: 
- de verwachte samenstelling en hoeveelheid stortgas die kan ont

staan. Wat zyn de te velWachten concentraties aan milieube
lastende stoff en in het stortgas?; 

- mogelijkheden dit stortgas te veIZaIIlelen en eventueel te 
zuiveren/bewerken. Wat zullen de te verwachten concentraties aan 
milieubelastende stoffen zyn na zuivering? 

By het beschrijven van de te velWachten emissies moet bijzondere aan
dacht bestaan voor de mogelykheid dat gestorte verbindingen of stof
fen met elkaar of met andere verbindingen (vocht, zuurstof, basen) in 
contact komen (in het stort of na emittering uit het stort) en door 
reageren nieuwe, potentleel milieugevaarlijke verbindingen vormen. In 
het MER moet een beschouwing gegeven worden van mogelijke interacties 
en em1ssies als gevolg hiervan. 

4.8 Externe veiligheid 

In het MER dient een inventarisatie te worden gegeven van situaties 
die kunnen leiden tot het niet-functioneren van aangebrachte voor
zieningen, inclusief die welke veroorzaakt worden door bedienings- of 
operationele fouten en welke risico's er verbonden zijn aan het falen 
van de acceptatteprocedure. Tevens dient beschreven te worden welke 
emissies. met aard en omvang. in die situatie velWacht kunnen worden 
en wat hier de milieugevolgen van kunnen zijn. Aangegeven moet worden 
welke maatregelen worden getroffen om het optreden van dergelijke si
tuaties zo veel mogelijk te voorkomen of optredende milieugevolgen zo 
veel mogelijk te beperken. 
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Tevens dient een analyse plaats te vinden van de calamiteiten die mo
gelijk kunnen optreden, de kans hlerop en de bljbehorende milieugevol
gen. 

ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 

Artlke141J, lid I, onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrflv/ng van de ( ... J altematieven, die redeli/kenvi/s 
In beschouwlng dienen te worden ge/Wmen". 

Artlke141J, lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevo/ge het eerste ltd, onder b, te beschryven altematieven behoort In ieder 
geval het altematieJ waarby de beste bestaande mogelykheden ter beschennfng van het mi
lieu worden toegepast" 

5.1 Varianten 

V~~r elk van de in hoofdstuk 4 genoemde aspecten kunnen vartanten wor
den onderschelden, die kunnen worden gecombineerd tot alternatieven. 

Vartanten zljn in leder geval denkbaar ten aanzlen van: 
de omvang en indeling van eventuele stortcomparUmenten. Aangezien 
de stort kan leiden tot zettingen, is het essentieel dat de compar
timenten zodanig worden tngertcht, dat er geen zettingsverschillen 
optreden die ontoelaatbaar zijn met het oog op het doelmaUg func
tioneren van de afdichtingslagen en drainagesystemen; 
mogeUjkheden voor immobilisatie van de verontrein1gingen binnen 
het C 3 -compartiment; 
de methoden van boven-, onder-, zij- en tussenafdichting (ma
tertaalkeuze, laagdikten) en drainage (diameter, drainafstand en 
afschot, dikte, samenstelling en doorlatendheid van het filterbed, 
aantal en locaties van inspectieputten), voor zover deze althans 
een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van veront
rein1gingen. Hierbij dient te worden gedocumenteerd, hoe de belast
baarheid en de duurzaamheid van de voorgestelde matertalen bij de 
voorgestelde dimensies is; 
de behandeling van stortgas (dit in samenhang met het al dan niet 
aanbrengen van tussenafdekking en bovenafdekk1ng); 
diepte van de drainagelaag zodanig dat bij af- en toenemende grond
waterstand het dratnagesysteem blijft functioneren; 
methode voor afvoer/zuivertng van het percolaat; 
maatregelen ter beperking van stank-, stofoverlast en gasemissie; 
opzet van het mOnitortngsysteem en en het beheerssysteem, mede af
hankelijk van de gekozen eindbestemm1ng en de te verwachten 
(geo)hydrologische omstandigheden. Het aanlegniveau van drainage
systemen, in relatie tot de in de toekomst te verwachten laagst 
voorkomende grondwaterstanden, is van essentieel belang. 
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5.2 Nulalternatief en uitvoeringsalternatieven 

In de startnotitie worden vier in het MER te onderzoeken altematieven 
aangegeven met betrekking tot de stort van C, -. C. - en Aw-afvalstof
fen: 

... het nul-altematief. waarbij er vanuit wordt gegaan. dat de voor
genomen activiteit niet wordt ondemomen; 

... het voorkeursalternatlef. waarbij het C] -afval in een apart deel 
van het stort. aan de westzijde van het terrein wordt geplaatst. de 
Aw-afvalstoffen en de daannee te velWerken C. -afvalstoffen worden 
in bestaande en in een nieuw in te rich ten compart1ment geplaatst; 

... het "opUe 3 uit inrichtingsplan"-alternatief. waarbij wordt uUge
gaan van een C] -compart1ment aan een zijde van het stort; 

• het "gemengde stort"-altemaUef. waarbij wordt uitgegaan dat na 1 
januari 1995 uitsluitend wordt gestort op de huidige compart1menten 
1 tot en met 3 nadat een tussenafdichting is aangebracht. 

Tevens dienen altematieven voor de totale hoeveelheid te accepteren 
C 3 -afvalstoffen beschreven te worden. Deze altematieven kunnen ge
relateerd worden aan de onder "probleemstelling" beschreven aanbod
scenario's (zie par. 2.1. van dit advies). 

Evenals voor de voorgenomen activite1t. moet in het MER voor ieder van 
de beschreven altematieven aangegeven worden welke emiss1es velWacht 
worden (zie par. 4.7). 

Wat diepgang en detaillertng betreft zullen de altematieven verge
lijkbaar moeten zijn. De keuze van de beschouwde altematieven moet in 
het MER wrgvuldig worden gemotiveerd. Ook moet in het MER worden aan
gegeven. in hoeverre het gestelde doel kan worden bereikt met ieder 
van de beschouwde altematieven. 

5.3 Meest milieuvriendelijke alternatief 

In principe kan dit altematief worden beschouwd als een combinatie 
van de meest milieuvrtendelijke van bovengenoemde altematieven en va
rianten. Daarbij dient naar de mening van de COmmissie de nadruk te 
liggen op: 
- het hanteren van een wdanig aanbodscenario - en daannee een te ac

cepteren hoeveelheid te storten C J -afvalstoffen - dat een optimale 
stimulans uitgaat naar reductie van te storten hoeveelheden afval 
of sterk milieuverontreinigende stoffen daann I ] J. Gedacht kan 
worden aan sturtng van de omvang van de aanvoer (bijvoorbeeld door 
middel van tartefstelllng); 

13 Zie reactie 1 (bijlage 4). 
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6.1 

- compartimenterlng (gencht op het voorkomen van contact, dan weI op 
terugneembaarheld), eventueel gecombineerd met een gescheiden 
drainage: 

- de mogelijkheden tot verlengtng van de actieve gebrutksduur van de 
1nrtchttng door horizontale en/ of vertlcale uttbreldtng: 

- controle van de bovenafdlchting (byvoorbeeld door het aanbrengen 
van een dubbele bovenafdichting met daartussen een monitoring-sys
teem, dat de bovenste afdlchttng op lekkage controleert): 

- verdergaande maatregelen ter voorkomtng van verontre1niging van bo
dem, grond- en oppervlaktewater en lucht (stof en stortgas). 

BESTAANDE TOESTAND VAN BET MILIEU EN TE VERWACH
TEN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artikel41j. lid 1. onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschri/ving van de bestaande toestand van het milieu, ooor 
zouer de ooorgenomen activiteit oj de beschreuen altematleuen daarooor gelJOlgen kwmen 
hebben. alsmede uan de te uerwachten ontwikkeling van dat mUIeu, indlen de acttuiteit 
noch de altematleuen worden ondernomen." 

Bestaande milieutoestand 

De bestaande toe stand van het milieu dlent te worden beschreven voor 
zover deze door de voorgenomen activitett beinvloed kan worden. Dit 
betekent dat de bestaande milieukwaliteit in het studiegebied I 4) 
vooral ten aanzien van de volgende aspecten beschreven moet worden: 

• abiotische aspecten: 
- huldige luchtkwaliteit: hlertoe behoort het vastleggen van de 

huidige situatie met betrekktng tot geur, stof en depositie van 
verzurende stoffen: 

- geohydrologlsche situatie: 
- huidige geluidbelasting. 

• biotlsche aspecten: 
- flora en fauna (voor zover gevoelig voor te verwachten imnlis

sies). 
• de ligging van gebieden in de omgevtng die gevoel1g zijn voor ver

ontreiniging door te verwachten 1mm1ssies van de stort via grond
en oppervlaktewater en via de lucht. 

Een belangnjk onderdeel van de bestaande milieutoestand is het be
staande stortcomplex op de locatie Loswalweg. Om het relatieve belang 
van de te verwachten milieugevolgen van de stort van C 3 -afvalstoffen 
in te kunnen schatten, alsmede om te kunnen vaststellen in hoeverre 
milieugevolgen kunnen optreden als gevolg van cumulatie en synergisme, 

14 Het studiegebled wordt bepaald door de (lange tennijn-)reikwljdte van de mogelijke emlssies vanuit het 
C, -compartiment naar lucht, bodem en grond- en oppeIVlaktewater. 
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is het belangryk dat in het MER op hoofdpunten beschreven staat welke 
milieugevolgen het huidige stort met zlch meebrengt. Daarbij gaat het 
met name om de beinvloeding van lucht. bodem en grond- en opper
vlaktewater. 

6.2 Autonome ontwikkeling 

7 

Als referentte voor de besluitvorming moet in het MER - voor rover 
redelijkerwijs mogelijk - beschreven worden op welke wijze de be
staande milieutoestand in het studiegebled zich waarsch~nlijk in de 
toekomst za1 ontwikkelen. in het geval dat geen C l -afvalstoffen 
gestort zu1len worden. Evenals b~ de beschrijvtng van de bestaande 
toestand gaat het hierbij om een beschrijving van de ontwikkeling van 
die aspecten. die mogelijkerwijs door de stort van C l -afvalstoffen 
bemvloed zullen worden. Nadrukkel~k wordt aandacht gevraagd voor de 
beschrijving van de autonome ontwikkeling van de grondwaterstanden in 
het gebied. 

GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artikel41j, lid I, onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de gevolgen voor het milieu, die de voor
gerwmen acttvitelt, onderscheldenlYk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motive
ring van de wyze waarop deze gevolgen z!in bepaald en beschreven." 

7.1 Algenaeen 

Uitgaande van de te verwachten emissies (zie. par. 3.6. en 3.7.) moet 
in het MER beschreven worden welke immissies te verwachten zijn en wat 
de milieugevolgen van deze immissies kunnen zijn. 

Bij de beschrijvtng van effecten dlent naar het oordeel van de Commis
sie de meeste nadruk te liggen op de effecten voor lucht. bodem. 
grondwater en oppervlaktewater in het studiegebied "1. Speciaal 
dient daarb~ te worden gelet op de verontreinigingsrisico's op lange 
termijn in verband met de te verwachten (eindige) levensduur van aan
gebrachte voorzleningen. Deze effecten dienen dlepgaand te worden be
schreven; waar mogelijk dienen ze gekwantlflceerd te worden gepresen
teerd. Ook cumulatieve en synergetische effecten moeten worden be
schreven. waar deze worden verwacht. 

Bij de beschryvtng van de gevolgen voor het milieu dient er rekening 
mee te worden gehouden. dat de gevolgen tijdelijk of permanent van 

15 De overige in du hoofdstuk te noemen effecten kunnen meer globaal en in kwalitatleve zin worden 
omschreven. 
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aard kunnen zijn, of zelfs pas op langere tenntjn geleidel1jk waar
neembaar kunnen worden. Zowel positieve als negatieve gevolgen voor 
het milieu dienen in het MER te worden aangegeven. Er moet worden on
derscheiden naar effecten tljdens de exploitatie en effecten na afwer
king van het C 3 -compartlment. 

Wanneer belangdjke verschillen tussen de altematieven en vartanten 
worden verwacht, moeten de effecten per afzonderl~k altematief of 
variant worden beschreven. B~ geringe verschillen kan worden volstaan 
met een aanduiding daarvan. 

De detamering van de voorspellingen en de keuze van de variabelen 
voor deze voorspellingen moet zo worden gekozen, dat een goede verge
Ujking met de autonome ontwikkellng mogelijk is. 

In het MER zal moeten worden aangegeven, welke voorspellingsmethoden 
z~n gebruikt om milieu-effecten te bepalen en welke betrouwbaarheid 
deze methoden hebben. Een indicatie voor die betrouwbaarheid is de va
riatie in de voorspellingsresultaten, die kan worden verwacht als ge
volg van onzekerheden en onnauwkeurigheden in de methoden. Bij on
zekerheid over het weI of niet optreden van effecten moet behalve de 
meest waarsch~n1ijke ontwikkeling ook de slechtst denkbare situatie 
worden beschreven. 

7.2 Specifiek 

Het MER moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: 

Oppervlaktewater, grondwater en bodem: 
- gezien de potentiele ultloogbaarheid van diverse stoffen is een 

kwantificering nodig van de mogel~ke beinvloeding van de bodem en 
het grondwater op de langere tenntjn (tlentallen tot honderden 
jaren), na sluiting van het stort, rekening houdend met het moge
lijk falen van de isolatievoorzieningen. Hiertoe dient de te ver
wachten immissie naar de bodem en het grondwater te worden berekend 
aan de hand van de te verwachten emissie uit de afvalstoffen in het 
stort. De te verwachten vervuiling van het grondwater en het 
potentiele beinvloedtngsgebied dienen te worden berekend door mid
del van modellering van de grondwaterstromtng en het stoftransport. 
Tenslotte dient aangegeven te worden wat de mogel~ke milieu-effec
ten zijn, als gevolg hlervan. 
De grondwaterstroming dient te worden gecalibreerd. Gelet op de 
niet stationaire hydrologische aspecten die spelen, dient naar de 
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mening van de Commissle een instationalre calibratie plaats te vin
den I'). Tevens dient rekenlng te worden gehouden met chemische 
processen en mogeUjke verdunn1ng van het grondwater. Een "worst
case"-analyse dient te worden uitgevoerd daar waar de informatie 
ontoereikend Is om het gedrag op langere termtjn te beschrtjven. 
Handhaving van de hydrologische situatie van de Slufter moet worden 
gewaarborgd. 

- sanertngsmogelijkheden van bodem en grondwater voor het geval er 
vermengtng met verontre1n1gd percolaUewater zou optreden: 

- eventuele verandertngen in de hydrologische situatie in de tijd. 
HlerblJ kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verstopping van drains 
en verandertng in weerstanden/doorlatendheden als gevolg van in
spoeling. Er dienen waterbalansen te worden opgesteld waarblJ te
yens rekenlng moet worden gehouden met verandertngen in bergings
capaciteit als gevolg van verdichting van de ondergrond. 

Lucht: 
- het potentiele beinvloedingsgebied van emissies uit het C 3 -compar

timent. te verwachten immissleconcentraUes. te verwachten milieu
efIecten als gevolg hleIVan: 

- bij het een en ander dient afzonder1ijk aandacht te worden besteed 
aan funcUes. bedrtjven. 1nstellingen en natuurgebieden in de om
geving die bijzonder gevoeUg zijn voor luchtverontre1niging en 
stof. 

Fauna, flora, vegetatle: 
- aantasUng als gevoIg van verontreiniging van bodem, grondwater. 

oppeIVlaktewater en lucht door de stort van C 3 -afvalstoffen I 7). 

Volksgezonclheld: 
- gezondheidsefIecten van stof of uittredend stortgas uit het C 3 -com

partiment. 

VERGELLJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel41j. lid 1. onder Cvan de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een uergelgking van de ingevo/ge onderdeel d beschreuen te 
uerwachten ontwikkeling van het maieu met de beschreuen gevo/gen voor het milieu van de 
voorgenomen acttvltelt. alsmede met de beschreuen gevo/gen voor het maieu van elk der in 
besclwuwing genomen altematieuen." 

De milieugevolgen van de verschillende alternatieven, waaronder de 
voorgenomen activiteit, moeten worden vergeleken met de bestaande toe-

16 De Commissie reallseert zich dat deze vraag niet gebruikelijk is echter gezlen de locatie van het 
initiatlef wordt een lnstationalre calibratie noodzakel1jk geacht. 

17 Zie reactie 1 (bijlage 4). 
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stand en de autonome ontwikkeling van het milieu. BiJ deze verge
liJking moeten ook de actuele normen en streefwaarden van het milieu
beleid worden beschouwd. 

Aandachtspunten biJ dit onderdeel van het op te stellen MER ziJn ver
der: 
- een voorkeursvolgorde van de altematieven per milieu -aspect; 
- een beschouwing van de positieve en negatleve milieugevolgen van 

ieder altematief en het belang daarvan voor de verschillende bij 
de actlviteit en haar milieugevolgen betrokken partijen; 

- de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de altematieven ziJn 
doel denkt te kunnen verwezenlijken. 

Bij de vergelijking tussen altematieven dient de onzekerheid in de te 
verwachten ontwikkelingen en de onzekerheid in aannamen ten behoeve 
van berekeningen te worden meegewogen. 

Bij de vergelijking van de altematieven kunnen de globale kostenas
pecten van de in beschouwing genomen altematieven worden betrokken. 
Dit is in het kader van m.e.r. echter niet verplicht. 

Het hoofdstuk waarin de verschillende altematleven onderling en met 
de bestaande toestand en autonome ontwikkelmg van het milieu worden 
vergeleken, is een van de belangriJkste en meest gelezen delen van het 
MER. Het verdient daarom aanbeveling ruim aandacht te schenken aan de 
presentatie van de verzamelde informatie. HierbiJ kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan visualisering van overeenkomsten en verschillen met 
behulp van ftguren (staafdiagrammen, grafieken, kaarten en derge
lijke). 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Artike141j, lid I, onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde 
beschrfjvingen ten gevolge van /wt ontbreken van de benodigde gegevens. " 

In het MER moet een overzicht worden gegeven van de leemten in kennis 
en informatie, die na de analyses van de milieu-effecten zijn 'over
gebleven. De redenen waarom deze leemten zijn bliJven bestaan moeten 
worden vermeld. HierbiJ kan worden aangegeven waar bruikbare voorspel
lingsmethoden ontbreken, waar gebruikte voorspellingsmethoden of ge
bruikte invoergegevens onzekerheden en onnauwkeurigheden bevatten of 
waar sprake is van andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden 
met betrekking tot milieugevolgen op korte of langere termiJn. 

Informatie die voor het te nemen besluit essentieel is, kan niet onder 
leemten in kennis worden aangegeven. Deze informatie dient met priori
teit te worden geidentificeerd en mag in het MER niet ontbreken. 
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De in het MER vastgestelde leemten in kennis en infonnatie kunnen wor
den gezien als onderwerpen van voortgaande studie. Zij behoren daarom 
mede te worden betrokken bij een door het bevoegd gezag bij het ver
lenen van de benodigde vergunningen vast te stellen evaluatiepro
gramma. Dit evaluatieprogramma heeft een drieledig doe!. Op de eerste 
plaats moet worden nagegaan of de daadwerkelijke milieugevolgen ern
stiger of minder ernstig zijn dan de voorspelde milieugevolgen en of 
nadere maatregelen moeten worden genomen. Op de tweede plaats moet 
worden ondeIZOCht of de in het MER genoemde leemten in kennis en in
fonnatie imniddels kunnen worden ingevuld. Tot slot moet worden nage
gaan of externe ontwikkelingen aanleiding geven het genomen besluit 
bij te stellen of te herzien. 

Omdat er dus een sterke koppeling is tussen de door de opsteller van 
het MER gebruikte voorspellingsmethoden en geconstateerde leemten in 
kennis en infonnatie en het door het bevoegde gezag op te stellen eva
luatieprogramma. verdient het sterke aanbeveling dat de initiatief
nemer in het MER reeds een eerste aanzet tot een dergelijk evaluatie
programma geeft. Een tweede belangrijke reden hiervoor is dat een eva
luatie alleen mogelijk is. indien ten aanzien van de te evalueren 
milieugevolgen in het MER de bestaande toestand van het milieu gedegen 
beschreven is. Bij de beschrijving van de bestaande toe stand in het 
MER moet daarom reeds een globaal idee van het uit te voeren evalua
tieprogramma bekend zijn. Daarbij kan worden gedacht aan de implemen
tatie van het milieuzorgsysteem en de monitoring van de emissies. 

10 VORM EN PRESENTATIE VAN BET MER 

Het MER moet de probleemstelling. het doel en de milieugevolgen van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven hiervoor duide1ijk en ob
jectief behandelen. Het is belangrijk dat in het MER wordt ingegaan op 
de bij de diverse betrokken partijen levende vragen omtrent het voor
nemen. 

In het MER moeten keuze-elementen (criteria en uitgangspunten) die be
palend zijn geweest bij de opstelling ervan. duidelijk gemotiveerd 
naar voren worden gebracht. Onderbouwende informatie kan in bijlagen. 
behorende tot het MER worden opgenomen. Daartoe kunnen ook behoren een 
verklarende begrippenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen. een 
overzicht van onderzoek dat verricht is ten behoeve van de voorgenomen 
activiteit en een literatuurlijst. 

Indien men er voor kiest een deel van infonnatie te vermelden in 
(aparte) bijlagen of bijvoorbeeld de vergunningaanvragen. is het be
langrijk dat in het MER dUidelijk naar deze infonnatie wordt verwezen. 
met een aanduiding waar de betrefIende infonnatie gevonden kan worden. 
Het MER dient ten alle tijde zelfstandig leesbaar te blijven. 
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Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het MER dient 
bij voorkeur te worden verwezen naar de door het bevoegde gezag daar
voor gegeven rtchtlijnen. Zo nodig moet worden gemotiveerd waarom aan 
bepaalde rtchtlijnen niet tegemoet is gekomen. 

Van alle gehanteerde begrtppen die specifiek zljn voor de onderhavige 
activiteit moeten eenduidige definities en/ of omschrtjvingen worden 
gegeven. Aandacht moet worden besteed aan (het onderscheid tussen) 
beste bestaande en beste uitvoerbare technieken. 

SAMENVATTING 

Artike141j. lid 1. onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een samenvatttng die aan een algemeen publiek voIdoende Inzicht 
geeft voor de beoordeling van het milieu-e1!ectrapport en van de daarln beschreven 
gevolgen voor het mUieu van de voo'!1enomen activiteit en van de beschreven alterna
tieven"_ 

De samenvaUing is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers. Het verdient daarom bijzondere aandacht. 
In de samenvattmg moet kort en overzichtelijk de kern van de belang
rijkste onderdelen van het MER worden weergegeven. Omdat het vaak om 
een grote hoeveelheid informatie gaat. is de presentatie van de ge
gevens van groot belang. 

De samenvatting dient aan zowel besluitvormers als aan een zo breed 
mogelijk pubUek voldoende inzicht te geven voor de beoordeling van 
het MER en de daarin beschreven milieugevolgen. Het feU dat het MER 
wordt geschreven voor verschillende doelgroepen stelt hoge eisen aan 
degenen die de samenvatting opstellen. 

In de samenvattmg moeten in ieder geval de volgende onderwerpen hel
der belicht worden: 

- motivering van het belang van het voornemen: 
- keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatieven. waaronder het altematief waarbij de best bestaande 
mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast: 

- beschrtjving van de uitgangssUuatie van het milieu (mede ten be
hoeve van de evaluatie achterai): 

- zo objectief mogelijke beschrtjving en voorspelling van de effect en 
van de verschillende alternatieven: 

- vergelijkende beoordeling van de alternatieven. tegen de achter
grond van normen en uitgangspunten van het milieubeleid. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor de 1nhoud van het 

milleu-effectrapport 
Uitbreiding C 3 -deponie 
Loswalweg te Rotterdam 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 oktober 1992, waarln de Com miss Ie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advles uit te brengen 

Provinciehuis 
Koningskade 1 
2596 M 's-Cravenhage 

Postbus 90602 
2509 LP 's-Cravenhage 

Telefoon (0701 3116611 
Telex 31088 cdkzh nl 

milieu-effectrapportage 

ingekomen : 

nummor 

dossier 

kopie naar ; 

Commissie v~~r de 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Dienst 
Hdeling 

Contactpersoon 
Doorkiesnr. 
Onderwerp 

I,ater en Milieu 
A1gemeen Be1eid en 
Coordinatie 
J.J. Meijer. 
070 - 3117264 

Ons kenmerk:45871 
U~· kenmerk: . 

Richt1ijnen MER, (VBN) 
~ijziging van de inrichting 
aan de Loswalweg te Rotterdam. 

's-Gravenhage, 13 oktober 1992 

Bijgaand doen loll J u, mede namens de ministers van Verkeer en 
Waterstaat (V en W) en Volkshuisvesting, RuimtEilijke Ordening 
en Mi1ieubeheer (VROM), een door Verwerking Bedrijfsafvalstof
fen Maasv1akte (VBM) C.V. te Ro terdaro ingediende startnotitie 
toekomen. 

De initiatietnemer heett het voornemen om de bestaande inrich
ting aan de Loswa1weg te Rotterdam gedee1te1ijk te wijzigen en 
uit te breiden t.b.v. het storten van C3-afva1stoffen. De VBM 
wi1 hiermee inspe1en op het tekort aan stortcapaciteit v~~r 
C3-afva1stoffen. 

Deze activiteit is een m.e.r.-plichtige activiteit ingevolge 
het "Besluit. Milieu-effectrapportage" waarop de m.e.r.-rege
ling ex. Wet algemene bepalingen milieuhygiene (WABM) van 
toepassing is. 

De m.e.r.-plicht is in dit geval gekoppeld aan de te nemen 
besluiten op de aanvragen ingevolge de Afvalstoffenwet (AI\') , 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en de Wet 
chemische afvalstoffen (WCA). 

Voor de te nemen besluiten in het kader van de WVO is de 
minister van V en W en v~~r de weA is de minister van VROM 
bevoegd gezag. V~~r wat betreft de AW is het college van gede
puteerde staten van Zuid-Holland bevoegd gezag. 

-m B;j ~w an"">Old d..,st en aldeHng op doe -_ "",,",.,ide<1 en do.urn '" kcnrnerl< op doe brie!. 

]}J. l..\\ Het pruvinciehuis is met he( openbaar 'llCnoet berelkba;), Vb de tr..mHjneo 1 en 9 en de buslijnen 18. 65, 88 en 90 
7. ~ :'i en ligt op ruim tien minulen Iopen van ~ tUClon Den twa. Cenln.d. . 



Op grond vall de in d e WIIS!1 opgenomen rn.e . r.-regeling zijn wij 
belast met de gecoOrdineerde voorbere idim" en behandeling van 
het Mi l1eu -e ffectraplX>rt (MER) . 

)n dit vel."band is thans aan de orde hel im.:innen van adviezen 
over de op te stellen richtl1jnen vocr de inhOUd van het HER. 

Gaarne zien wij. mede namens de Bl"inisters van V en W en VROM . 
het advies van u~' commlssie ten aanzien van de richt l ijnen 
tcgemoct. De bekendlllak1ng van het vocrnemen in de Staatscou
r ant en cnkele regionale bladen doen wij u tevens ter informa 
tie toekomen. 

(

Gedeputeerde staten van 7.:uid-ltolland. 

'0 '''''\ 1.(7 
o 0' 

ir. II.J . B~lt~·an ~ .~ 
• t·· · .. --/V 

syJage 1. bIz. II 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaklng in Staatscourant nr. 199 d.d. 14oktober 1992 

• ..iQ 

PROVINCIE ZUIO-HOLLANO 

MINISTERIE o VAN VOLKSHUISVESTING, 
RUIMTELlJKE OROENING EN MILIEUBEHEER 

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

INSPRI\I\K MILlEU-EFFECTnI\PPOnTI\GE 

Wijzi~illg v<ln lie inrichling v<ln lie VcrwNking 
Dedrijfsafvalslorfen Maasvlaktc (VDM) C.V. aan de Loswalweg 
le notlerd<llll ten Lwhoeve van het slorlen van C3-afvalslorren. 

Dc V[JM is voornelncns de hllicline nclivileil, wc1k" hesln;]1 lIil hal simien V<lI1 ill 
vine","d" vm!llll1ll1nq,m all nl1l1mlfil1[Jel1 hnl1o,,,,,,la nrvnlslnlf"", ~Ifld"clielijk Ie wijzigel1 
en lIil Ie h,nidel1 I1ml hel "lollnl1 vnl1 (;3·nrV;llslol[el1 Ile VllM wil hi'>rIneC! il1c,pnl()I1 op 
hf!1 Ipl<nrl n;1I1 sIOl'cnjl:lcilr.iI vonr C:1 nrv[Jl:';lnHf'!l1. lij is lIonrllp.lnellS 0111 clu::mlif;ci1o 
nrvillsloHr!1l lIil qp.linnl Nodnrlill1d to nccf!plmol1. Un oplll.:hIiIlH Vim onll C~J·dnpOllin i~ 
illflr:vnlun 11£~1 L1p.~11II1 I1lillml r:1lr.clrnppolliIW!. Olltlf~l(lnnl C vnll hijlO1!10 2. ht~pillil1U IU.2 
nOll III c,r. plil;hliHO :Iclivlleil a IIIr.rvoor i!1 nell slmillolilio inqndinnd Wo1.lIill (hi vO{Jt
l1el110n wordl lonuelichl , 

Procedure 
Voor dClS wijziqillU rm lIilhrp.iditlH lijn vnIW"lIlill~jPI1 op qrol1d vnll dn I\fvnlr.loffnnwf!1 
(I\W) Oil do Wnl vm()l1i1nil1i~lil1q "ppmvl"ldf'w"lnrfll1 (WVO) l1odi", aI5111r.d(1 cell 
olllhnHinu il1qnvolqn elf'! Wnl c:hnlllira:hn nlwrlslollnlr (Wel\), VOlllclnl de nallVtflUOI1 
wu,d~n hl~jndiP.lrd rnonl f'!clr.1 duidnltJI( lIpl wnl dn nlfcclnn Vf1l1 do wij1.iqillq ~Il 
lIill>,eidil1!J zipl VOOI 1101 ,111111111. 1)11 wOIdl 01"ln"I)"III1I1 0,,11 Milif!ll·(1l1ecilappml (Mill) . 
110 l1lil1i~lmin$ vall VCII(ncl I'll Walp-lsl",,1 (V/l.W), V()II(~hlli~vnr,lill\I, IllIil1llol"l(e Old(1l1il1g 
ell Miliellholmnr (VI10M) Oil hoi colln!!n vall Gndnpulocldo SI"h," vnl1 luid-llolI,,"d 
slnllcn liGhllijn'''' 01.' wn",niln IIel MEll,llm,1 voldonl1 Vo(),dnl dele ,ichllijl1ol1 wotdon 
v[1sl0rmlold l<tH1I1C11 0Pll10tldllucn nil wnnr.nll III 0 I hclr("!ld<ill~j Inl do inhotld P.1V(111 I<.en
hnnr wordotl qf1lllankl a;II1I",1 colinn'" vnl1 Gndn[1l1l!'nlde GI"lell. Dil c;ollc!lc coultiineml 
de voorlJelcidin\1 Oil vOlde,e hehnr,,)nlil1\j viln hnl MU L 

InZ;J9C 
nn r,lnrll1olin voor do I1 Lo_r.-prncmhllo IiUI V;111 In nldohm mn~~ 101 Dllllrel 10 lI(JvcllliJm 
mn? lijdp.lls \(;11 II()OIl ItP.11 1m III/nqn up dn volqolldn ,,101.-.1:-0011: 

ill 1101 provilu:inillris, l(ollil1!1!;I(atin I (1~:UIIl!1 1\ ~,/l()) In 't; l~laVnl1lrnnf1, 

Icl ,III.: (U/II) :111t:l;.!'1; 
hij dn direl:linll1id Ilollnl1<1 Villi hel Milli~I""e Will Vnll"'!)1 nil Wnlcrslnnl, 
Uoolllpjec. 200, nfll)()IIW ['nldlo",II,,"l1!" O;>~, I" l1oll,,'dnl1l, 1"'.111 . : (010) ~O?(\;>O[); 
df! hihlinlhnnl< V;-UI hoi l11il1islp.tin V:-1n Vnll(!'ihIIlSVcslillq, I1l1irnlolijlu.1 OrdnnillU 011 

Mili""I",hn"" I)r. Vnll rim ~;lnl1"'lrnnl ;> I" I nld"dl"'l(l;1I11, 1"I.IIt,: (OlD) :11/'111~; 
dn bihliolllcl!k Vim dn I )ir'!ll~1 Cnnlril;rl Milimilmlinci l1ijl1l1lol1d, '~-GrnvolrJI1(l~ewcq [lG5, 
SGhimlmll, ",I.m.: (010) ~27;:I(j!J!); 
de npcllLJmc hibliolhcnk vnll l1oll",dnlll, 11000,;1,,,,,1 11010 rlollu,dwll. 

IJlliloll k"nloonllell is inwge tlIo~lclijk nn Iciarolllc.chc nr51>1[",I<-

Opl1lmkill(fnlllTlcl Imlleld<ill!] 101 d" inhOlld W1Il dn op Il' ~lcll"nlidlllijn(Jn klllltlnll 101 nn 
Inn! In IlnVnlllhp.r IDn? ~dlllrinlilk W{)l(lrm illqr.drp.1H1 hij 11f!1 cnllpna vnn Gnd(~plllnnrdn 
~;Ialnll V:Ul /,,"1 1It,II:"ul, 1'1)~~lhll!> m)(IO~}, /~llJil II' '!; (~lilVf~lllljlll(L lJw tPirr:lin wordl 
vmltoliwolilK IJI~"i1I1"I~ltI fib II «I;r:1I III '~{~11 ;r1/f)r1fh!rhll~" IJlI,~1 lUll vnl/"eld 

Inlichlillyell 
Voor moor inrorl11:1lic ovr.r do procccilitn kllnl tI r.ol1lilcl OPllp.111on nH"lll11nvrouw 
s. l;ml""n,,, , lel.nr.: ((JIll) 311132'1 or de h"ot ,1,1. Mnij"'·' 100 ,m.: (010) J 1112(j~. 

I,WMO,llJ 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initlatlefnemer: Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) 

Bevoegd gezag: Ministerie Verkeer en Waterstaat. Ministerie Volkshuisvestigtng. 
RUimtel1jke Ordening en Milieubeheer en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland. 

Besluit: Deze activiteit is tngevolge het Besluit milieu-effectrapportage. onderdeel C 
van bijlage 2. bepaling 19.2. een m.e.r.-plichtlge activiteit. Voor de C, -deporue zijn 
vergunntngen op grand van de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren nodig. alsmede een ontheffing tngevolge de Wet chemische 
afvalstoffen. 

Activiteit: Aanleg van een C, -deponie aan de Loswalweg te Rotterdam. 

Stand van zaken: De procedure ging formeel van start op 19 oktober 1992 met de ter 
inzage legging van de startnotitie. De ter inzage legging duurde tot 18 november 1992. 
De commissle heeft op 11 november een locatiebezoek afgelegd en op 14 december 1992 
vond de bespreking van het conceptadvies plaats met bevoegd gezag en initiatiefnemer. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. H. Cohen (voorzitler) 
ir. E. Mulder (adviseur) 
ir. D. van der Valk (adviseur) 
ir. W. T. van Wijk (adviseur) 

Voor het gedeelte "Exteme veiligheid" is het advies van ir. W.F.J.M. Engelhard 
gevraagd. 

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren 



BIJLAGE4 

Lljst van inspraakreactles en adviezen 

nr. datum persooD of instantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 92-11-20 Gemeentewerken Rotterdam Rotterdam 92-11-25 


