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1. INLEIDING 

De N.V. VAM is voornemens de huidige compostertngscapaciteit te Wijster in de 
gesloten hallen uit te breiden met 100.000 ton per jaar. De capaciteit van de 
installatie wordt daarmee vergroot tot 400.000 ton perjaar. In het kadervan de 
vergunningverlening ingevolge de Wet milieubebeer (Wm) is een milieu-effect
rapport (MER) opgesteld. 

Bij brief van 22 augustus 1994 is de Commissie voor de milieu-effectrapportage 
door bet bevoegd gezag verzocbt om advies uit te brengen over bet MER (zie 
bijlage 1). Het MER ts te zamen met de vergunningaanvragen op 1 september 
1994 ter inzage gelegd. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu
effectrapportage, verder te noemen 'de Commissie'. Voor de sarnenstelling van 
de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt 
gegeven van de belangrijkste projectgegevens. 

De Commissie dient een oordeel te geven over bet MER, waarbij zij als toet
singskader banteert: 
• de reg els voor de inhoud van een MER, zoals gesteld in artikel 7. 10 en artikel 

7 .11 van de Wet milieubebeer: 
• de ricbtlijnen voor de inhoud van bet MER, zoals vastgesteld door het be

voegd gezag in augustus 1993: 
• de eis dat het MER geen onj uistbeden bevat (Wm, art. 7. 23, tweede lid). 

Conform artikel 7.26, tweede lid van de Wm beeft de Commissie de opmer
kingen die schriftelijk werden ingebracht, bij de opstelling van bet toetsingsad
vies in beschouwing genomen. 
Voor een overzicbt van de scbrtftelijke reacties wordt verwezen naar bijlage 4. 
Voor zover deze reacties betrekking hebben op milieu-aspecten van de voor
genomen actlviteit werden zij door de Commissie in bet advies verwerkt. 
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2. 

3. 

ALGEMEEN OORDEEL OVER BET MER 

Het MER is goed leesbaar en begrtjpelijk. Het beeldmateriaal is goed verzorgd en 
ondersteunt de tekst. 
De samenvatting is als zelfstandig document leesbaar en vormt een goede af
spiegeling van het MER 

De Commissie is van oordeel dat het MER voldoende informatle bevat om het 
milieubelang een volwaardtge plaats te geven bij de besluitvorming. 

TOETSING OP ONDERDELEN 

Enkele onderdelen van het MER geven de Commissie aanleiding tot het maken 
van specifieke opmerkingen. 

3.1 Voorgenomen activiteit 

3.1.1 Huidige afvalsamenstelllng 

3.1.2 

Het tngangsmatertaal voor: de GECO's bestaat uitsluitend uit gescheiden tnge
zameld GFT-afval uit huishoudens of afvalvangelijke aard (MER. pagina2.12). 
In het MER ontbreekt informatie over het relatieve aandeel niet-GFT-afval, als 
jaargemiddelde en tijdens piekaanvoer-situaties. 1) Ook ontbreekt daardoor 
inf ormatie over de invloed op de produktkwaliteit van eventueel te verwerken 
niet-GFT-afval. 
De Commissie acht het wenselijk dat nadere informatie over de huidige afvalsa
menstelling bij het opstellen van de ontwerp-vergunning wordt betrokken enter 
inzage wordt gelegd. 

Functioneren composterlngsproces in GECO 300 

In het MER wordt nauwelijks aandacht besteed aan opstartproblemen die zijn 
ondervonden bij de GECO I en bij de GECO II. Slechts op pagina 4.25 wordt in 
algemene termen aandacht besteed aan 'kinderziekten'. De Commissie heeft 
begrepen dat de aanloopproblemen zich niet hebben beperkt tot de beginperio
de van de GECO I in 1993. 2 ) De Commissie acht meer informatie wenselijk over 
de tot op heden ondervonden aanloopproblemen, zowel voor wat betreft het 
compostertngsproces als voor wat betreft de luchtbehandeling (gaswasser en 
biofilters). Daaruit moet blijken in hoeverre thans kan worden gesproken van 
een normale bedrijfsvoering en van emissies die binnen de berekende waarden 
blijven. Daarbij dient tevens te worden aangegeven in hoeverre bepaalde on
derdelen van de bestaande installatie beperkingen opleggen aan de maximum 

l Tijdens het locatlebezoek van de Commissle aan de VAM te Wljster op 2 juni 1993 werd geconstateerd dat op dat 
moment een aanzienlljke hoeveelheid organisch bedrijfsafval (koffiedik) op het stortbordes bij de GECO I was 
opgeslagen. 

2 Zie oak inspraakreactle nr. 1, bijlage 4. 
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3.1.3 

doorvoer-capaciteit. De Commissie adviseert deze nadere informatie over aan
loopproblemen bij de ontwerp-vergunning tervisie te leggen. 

Stikstofbalans 

In bet MER wordt volstaan met stikstofbalansen voor de GECO 300 (figuur 
4.3. l en 4.3.2. Teizijde zij opgemerkt dat deze figuren zijn verwtsseld). Stikstof
balansen voor de GECO 400 ontbreken. In de gepresenteerde balansen voor de 
GECO I en II ontbreekt een onderbouwing van de opgegeven waarden voor con
centraties in afvalwater en lucbt. Niet aangegeven is waarop de aangenomen N
rendementen in gaswasser en biofilter zijn gebaseerd. De balans is niet slui
tend; 48% van de ingevoerde stikstof wordt niet in de uitvoerverklaard. Denitri
ficatie kan dit gat niet volledig verklaren. Overigens boeft bet niet sluiten van de 
stikstofbalans geen desastreuze gevolgen te bebben voor de berekening van de 
emissies, omdat de stikstofgebaltes in de lucbt en waterstromen die bet proces 
verlaten, zijn gemeten. In het MER wordt weinig cijfermatige informatie over 
deze metingen verscbaft. Het grote gat wu mede veroorzaakt kunnen worden 
door meetonnauwkeurtgheid. De Commissie adviseert om bij de vergunning
verlening aandacht te besteden aan een monitoring van stikstof emissies. 

3.2 Geuremissies 

Vermeldlng meetgegevens 
In bijlage N van het MER is aangegeven op welke wijze de gegevens over geure
missies zijn verkregen. Daaruit blijkt dat onder meer gebruik is gemaakt van 
meetgegevens aan een proefbiofilter (GECO I), van meetgegevens van de PURVA 
te Purmerend (qua beluchtingsregime gelijkend op de GECO II). van TNO-gege
vens over emissies bij lossen van GIT-afval en van eigen praktijkmetingen aan 
gerede compost. De Commissie constateert dat getracht is de geuremissie zo
veel mogelijk met praktijkgegevens te onderbouwen. De leemten in kennis op 
het gebied van geuremissies van composteerinrtchtingen worden hiermee ver
kleind. 
Het is daarom temeer teleurstellend dat de informatie in het MER over de uit
gevoerde geurmettngen uiterst summier is. Een onderbouwing van de gepre
senteerde cijfers, in de vorm van meetrapporten of van samenvattingen daar
van, ontbreekt in het MER Daardoor kan niet worden nagegaan in hoeverre de 
gepresenteerde cijfers een volledige benadertng geven van de huidige en te ver
wachten geuremissies. Mede gelet op de discussies rond de geurproblematiek 
van composteerinrtchttngen acht de Commissie een overzicht van de meetgege
vens van de VAM Wijsterwenselijk. Daardoor kan ook inzicht word en verkregen 
in de spreidtng in uitstoot (bijvoorbeeld door piekbelasttngen). De Commissie 
adviseert om meer inf ormatie over de verrichte geurmettngen (concentraties en 
debieten) bij de ontwerp-vergunning tervisie te leggen. 

Relatie vljvers met voorgenomen activiteit 
Het buiten beschouwing laten van de vijvers 1, 2 en 3, waarin bet afvalwater uit 
de GECO wordt gebufferd en voorbehandeld, betekent dat bij de beschouwing 
over inrichttngsalternatieven en het daarop gebaseerde meest milieuvriende
lijke alternatief maatregelen ter beperking van de geuremissie uit de vijvers 1, 2 
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en 3 buiten beschouwing blijven. 
In het MER wordt nergens duidelijk gemaakt waarom het noodzakelijk is het 
procesafvalwater uit de GECO's eerst te bufferen in vijvers alvorens het wordt 
geloosd naar de rwzi te Bellen respectievelijk Echten. Het MER geeft evenmin 
inf ormatie over de werking van de vyvers. 

Ult de vergelijking van de alternatieven ten aanzien van afvalwater (pagina 8.4) 
blijkt dat de toename van condens bij de voorgenomen activiteit deels gecom
penseerd wordt door een gereduceerde hoeveelheid spui ult de koeltorens van 
GECO I. In de vergunningaanvraag (bijlage 1, pagina 3) wordt in dat verband 
opgemerkt dat de watersituatie ook bij een verwerkingsactiviteit van 400.000 
ton past in de reeds ingediende aanvraag voor een de gehele inrtchting omvat
tende lozingsvergunning op zuiveringstechnische werken. 
De Commissie merkt naar aanleiding hieivan het volgende op. Hoewel de op de 
vijvers af te voeren hoeveelheid water bij gereduceerde spui wellicht niet aan
zienlijk naar omvang verandert ten opzichte van de huidige situatie, verandert 
wel de samenstelling van afvalwater. Zo nemen de vracht aan CZV en aan 
ammoniak (met 6700 kg: zie tabel 8.4.1) toe. 
Hoewel de oppeivlakte van de vijvers niet verandert, is het niet onaannemelijk 
dat door de toegenomen belasting met ammoniak en organische stoffen de 
concentratie stankstoffen in de vijver stijgt waardoor de toch al niet onaanzien
lijke geuremissie van de vijvers 1, 2 en 3 zal toenemen. In dat kader is van 
belang in hoeverre in de vergunningsprocedure (Wvo) voor lazing op zuivertngs
technische werken het gebruik van de biologische voorzuivertng wordt geregu
leerd. 
De geuremissie van de vijvers 1, 2 en 3 wordt grotendeels veroorzaakt door 
lazing van afvalwater van de GECO. Mogelijkheden tot beperking van deze 
afvalwaterstroom (zowel in kwantiteit als naar vuillast) word en in het MER niet 
aangegeven. Als denkbare oplossingen kunnen word en genoemd: 
• directe afvoer van het afvalwater naar de rwzi's (Bellen, Echten) tot het 

moment dat het afvalwater in de te bouwen eigen zuivertng kan warden 
behandeld: 

• het voorkomen van afvalwaterstromen tot het moment dat de afvalwater
stromen van de GECO behandeld kunnen warden in de eigen awzi. Dit zou 
kunnen warden bereikt door in GECO I eenzelfde luchtbehandelingssy
steem toe te passen als in GECO II (dus zonder gaswasser): 

• opschaling van de geplande biologische voorzuivertng, waardoor op kortere 
termijn een einde komt aan de lazing op de vijvers van de GECO 300/ 400. 

De Commissie beveelt aan om bij de vergunningverlening aandacht te besteden 
aan mogelijkheden om, indien niet aan de geur-normen kan warden voldaan, 
de geuremissie te verminderen door een andere verwerking van de afvalwater
stromen van de GECO 400. 
De Commissie vraagt zich in het licht van het voorgaande af of op grond van 
artikel 8.28 van de Wet milieubeheer (Wm), de aanvraag om een Wm-vergun
ning gecoordineerd behandeld zou moeten word en met de vergunningaanvraag 
op grand van de Wvo. 

In het MER wordt aangegeven dat onzekerheden bestaan over de geuremissie 
door de vyvers. Hier is sprake van een leemte in kennis (zie ook § 3.4) In het 
MER is evenwel niet aangegeven of een mogelijke toename van de geuremissie is 
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toegestaan binnen de huidige vergunning. Evenmin is aangegeven of de voorge
nomen activiteit van invloed kan zijn op de voorgenomen sanering van de 
waterhuishouding - en de daannee samenhangende geuremissies - van de 
totale inrichting. 

In het MER wordt als voomemen beschreven dat het afvalwater van de GECO 
na het jaar 2000 in de biologische voorzuivering zal word en behandeld (MER 
pagina 4.32). Over de hardhetd van dit voornemen geeft het MER weintg infor
matie. Nadere informatie hteromtrent bij de vergunntngverlening acht de Com
mtsste wenselijk. 

Vergelijklng geuremissles 
In tabel 8.1.1 (en de identieke tabel 0.8.1) warden geuremissies van de verschil
lende alternatleven vergeleken. 31 De in de tabel gepresenteerde getallen van 
geuremissies verschillen van de getallen elders in het MER. Zo wordt in tabel 
5.1.4 de geuremissie van de GECO 400, de voorgenomen activiteit, gesteld op 
3,2xl09 GE/uur terwijl in tabel 8.1.1 een getal van 5,0x109 GE/uur wordt 
vermeld. 
De Cornmissie heeft van de inttiatiefnemer begrepen dat niet de getallen in tabel 
8.1.1 (en 0.8.1) maar de elders in het MER gebruikte getallen correct zijn. 

3.3 Geluid 

Op basis van mettngen blijkt dat op twee van de negen referentiepunten de 
geluidbelasting door activiteiten op het VAM terrein wordt overschreden (tabel 
6.3.1). De geluidcontouren in figuur 6.3.2 hebben enkel betrekking op de ge
luidbelasting door de huidige VAM-activiteiten. De totale geluidbelasting van 
het beinvloedingsgebied blijft onbelicht. Het is denkbaar dat de totale geluidni
veaus nabij de spoorlijnen nog hoger liggen. 41 
In het MER warden de geluidbronnen van de GECO in tabel 4.3.2 opgesomd. 
Informatie ontbreekt echter over het relatieve aandeel van de verschillende 
geluidbronnen in de totale geluidemissie. Wei geeft het MER aan dat de maxi
male geluidniveaus warden veroorzaakt door de treinafuandeling (lossen, 
uitvoeren van remproeven). 51 In het MER warden geen maatregelen beschreven 
om de geluidemtssie door deze geluidbronnen te verminderen. 

3.4 Leemten in kennis 

Ten gevolge van de uitbreiding van de compostertngscapaciteit zal de lazing op 
de vijvers 1, 2 en 3 toenemen. In het MER wordt er van uitgegaan de dat resulte
rende geuremissies van de vijvers niet zullen toenemen (zie tabel 7.2.2). Prak
tijkgegevens hieromtrent ontbreken. Als leemte in kennis dient derhalve even
eens aangemerkt te warden de mate van toename van geuremissies door de 
vijvers 1, 2 en 3 ten gevolge van een toegenomen doorstroomcapaciteit. 

3 De geuremissies warden abusievelijk gepresenteerd in GE/m3 1n plaats van in GE/uur. 

4 Zie oak het MER bijlage 4, tabel 7 .1, waarin de geluidbelasttng door railverkeer is aangeduid. 

5 MER, bijlage VI, pagina 5. 
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BIJLAGEl 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 augustus 1994 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Ccmm:ss:c vcor .... ~ 

Aan: 
de Conunissie voor de Milieu-e ffectr~pportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Assen, 22 augu s tus 1994 
Ons kerunerk 31/WaMil/AlZ/94-7.230 
Behandeld do or de heer M. Power 

provincie l)renthe 

P1o'i. 1incielmi1 

\\/crn:rbrink 1 

:\sscn 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

Telefoon 
(05920) 6 55 55 

Telefax 
(05920) 6 57 77 

Adreswijziging 1·11 · 1993 tot 1- 71-1994 
Dienst Waler en Milieuhygiene 
Schepersmaa1 2, Assen 
Poslbus 122. 9400 AC Assen 
Teleloon (05920) 3 OS 04 
Telefax (05920) 3 02 67 

Onderwerp: Wet milieubeheer; aanvraag mili euvergunning GECO 400 en Mili eu
effectrappor t 

Geachte conunissie, 

Hierbij zenden wij u een aanvr&ag om een vergunning op grond van de Wet 
milieubeheer en een Milieu-effectrapport {MER) van de V.l\M te Wijster voor 
uitbreiding van de composteercapa citeit. 
Deze aanvraag en het MER zijn op 12 juli 1994 bij ons binn engekomen. 
Wij verzoeken u het toetsingsadvi e s naar aanleiding van dit MER binnen de 
daarvoor in de wet gestelde termijn uit te brengen. 
Inspraakreacties zullen zo spoedig mogelijk naar u worden t oegezonden. 
Tevens is een a f schrift van de bekendmaking bijgevoegd. 
Wij vertrouwen e rop u hiermee vooralsnog vold oende te hebben geYnformeerd . 

Hoogachtend, 

~''" """ '''"'h•, 

H. van Aa fderen, griffier 

Bijlage(n): d.AAf . 
mh.coll.Ai. 



BIJLA.GE2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 164 
d.d. 29augustus 1994 

provincie Drenthe 

Milicu-cffcctrapport:1gc afv2lvcrwcrkingsbcdrijf VAM tc Wijster 
De NV VAM is voomemcns de huidigc compostcringscapacitcit tc Wijstcr in 
de gcslorcn hallcn uic tc brciden met 100.000 ton per p:u-. De c:apacitcit van de 
huidigc insralhtic wordc daarmcc vcrgroot tot 400.000 con per jaar. De voor· 
gcnomcn activircit is m.e.r.-plichcig. Die bctekenc dac alvorcns de bcnodigdc 
vergunning ingevolgc de Wee milicubchecr kan worden verleend, de cffccten 
van de voorgcnomcn activitcit op het milieu in ccn milicu-cffectrapporc (MER) 
moetcn worden onderzochc en beschrcvcn. 

Procedure 
De NV VAM hecft, met inachtneming van de door gedeputeerde succn vast
~csteldc richtlijnen, ecn MER opgcsccld. Hee MER en de vcrgunnin~unvnag 
mz.akc de Wee milieubehccr is op 12 juli 1994 bij de provincic ingcd1end. 

Tcrinz:igclcgging 
De vcrgunningaanvr:iag en het MER liggen vanaf I scprcmber 1994 rot en met 
29 scptcmbcr 1994 als vol gt tcr inzagc: 
• in hct gcmecntchuis van Bcilen (A(deling Mllieuz2kcn), tijdcns bntoorurcn; 
• in hec bcj2udenoord •De Wester Es~, Hoofdscr:m 20 tc Beilcn, clkc vrijdag 

van 18.00 uur tot 21.00 uur; 
• in hct provinciehuis van Drcnthe, Westcrbrink 1 te Assen. 

Hoorzitting 
Donderdag 22 sepcember 1994 om 20.00 uur wordt ccn hoorzirting gchoudcn in 
de raadszaal van ae gemccncc Bcilen. Tijdcns dczc hoorzirring kunncn allccn 
opmcrkingcn over her MER worden gcma.akr. Opmerkingcn ten a:anzien van de 
vcrgunning~nvra;ig kunncn gcdurcnae de pcriodc van tc.rmzagcligging vrn het 
onrwcrp-bcsluic op de alnvralg ingcbracht wordcn. 

(nspnak 
Tot en met 29 septcmber 1994 kunncn schriftclijkc opmerkingcn over hct MER, 
die bccrckking moctcn hcbbcn op her nice voldocn van hec rapport':itan de 
wc1rclijke cisen dan wcl op onjuuthedcn in her rapport, gcmaakt "'orden bij 
gcdcputcerde starcn, Wcstcrbrink I in Assen. lnd1cn u daarom vcrzockc wordcn 
uw pcrsoonlijke ge.gevcns nice bckendgcm~~kt . 

lnlichtingen 
Voor mccr informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Wessels, Dienst 
Water en Milieuhygienc, telefoonnummer 05920-30504. 



BLJIAGES 

Projectgegevens 

Inltiatlefnemer: N. V. Vuilafvoermaatschappij VAM 

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

Besluit: vergunningverlening tngevolge de Wet milieubeheer 

Categorie Beslult m.e.r.: 18.2 

Activiteit: Begin 1991 zijn door de VAM te Wijster twee van de geplande vijf composteringshal
len in gebruik genomen, met een geplande gezamenlijke capaciteit van 300.000 ton per jaar. Uit 
de eerste praktijkeivartngen is gebleken dat de gesloten composteerinrichting (GECO). na enige 
aanpassingen, een grotere composteringscapaciteit bezit. Het huidige initiatief betreft de uit
breidtng van de capaciteit van 300.000 naar 400 .000 ton per jaar. Het ingangsmateriaal voor de 
GECO betreft uitsluitend gescheiden GFT-afval of afval van gelijke aard. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 13 mei 1993 
richtlijnenadvies uitgebracht: 13 Juli 1993 
richtlijnen vastgesteld: augustus 1993 
kennisgevingMER: 29augustus1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 13 oktober 1994 

Bijzonderheden: Initiatiefnemer gaat er vooralsnog van uit dat geen nieuwe vergunning inge
volge de Wet verontreiniging oppeivlaktewateren vereist is. 
De Commissie adviseert om bij de vergunningverlening nadere informatle te verstrekken over de 
afvalsamenstelling, over aanloopproblemen en over metingen van geuremissies van de GECO. 
Daarnaast vraagt de Commissie onder meer om bij de verdere vergunningVerlening aandacht te 
besteden aan monitoring van stikstofemissies en aan mogelijkheden om door beperking van de 
afvalwaterstroom de geuremissies door (beluchtings)vijvers te verminderen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. P. van Duursen (voorzitter) 
dr.ir. A Klapwijk (toetsingsfase) 
dr.ir. I.W. Koster 
ir. RJ. Post (richtlijnenfase) 
mr. D. Samkalden 

Secretarls van de werkgroep: drs. AL. Vernooij 



BIJIAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie.m.e.r. 

1. 940928 Afval Overleg Orgaan Utrecht 941006 

2. 940922 Verslag openbare zitting Beil en 941011 




