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0. Samenvatting 

0.1. Inleiding 

Algemeen 
Voor U ligt de samenvatting van bet Milieu-Effectrapport (MER) van bet onderdeel 
Verwijdering van bet Provinciaal Milieubeleidsplan Overijssel (PMB) voor de periode 19.95-
2003. Dit onderdeel bevat bet voorgenomen beleid voor huisboudelijke afvalstoffen, 
bedrijfsafvalstoffen, autowrakken en gevaarlijk afval. Het PMB zal betrekking bebben op een 
groot aantal milieutbema's, waaronder de verwijdering van afvalstoffen. Het onderdeel 
Verwijdering van bet PMB treedt in de plaats van bet Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992 
(PAP II), bet Provinciaal Autowrakkenplan 1989-1993 en bet Provinciaal Plan Verwijdering 
Zuiveringsslib. De procedures voor bet opstellen van bet MER en PMB zijn volgens wettelijk 
voorschrift zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld. 

In dit MER warden altematieven voor de verwijdering van de bovengenoemde afvalstromen 
beschreven en beoordeeld op bun milieugevolgen. Deze altematieven zijn een bulpmiddel voor 
bet bepalen van bet nieuwe afvalstoffenbeleid, zoals dat door Gedeputeerde Staten geformuleerd 
is in bet onderdeel Verwijdering van bet ontwerp-PMB. Het ontwerp-PMB bevat namelijk bet 
uiteindelijk gekozen beleid. De onderbouwing van dit beleid vindt u terug in dit MER. 

Probleem- en doelstelling 
Er is een aantal beleidsbeslissingen genomen dat van grote betekenis is voor bet toekomstige 
afvalstoffenbeleid van de Provincie Overijssel. Belangrijke ontwikkelingen waren de 
totstandkoming van bet NMP, NMP+, NMP2, bet Tienjarenprogramma Afval 1992-2002 van bet 
Afval Overleg Orgaan, bet Meerjarenprogramma Gevaarlijk Afval en bet NAO Visiedocument 
fase 1. Bij bet opstellen van bet onderdeel Verwijdering van bet PMB Overijssel 1995-2003 
dient de volgende vraagstelling te warden beantwoord: 

Op welke wijze kunnen de knelpunten van het huidige afvalstoffenbeleid worden opgelost? 
Hoe kunnen de recente ontwikkelingen .binnen het landelijk en interprovinciaal 
afvalstoffenbeleid worden vertaald naar de specifieke Overijsselse situatie? 

Op boofdlijnen valt dit te vertalen in de volgencie doelstelling voor bet toekomstige Overijsselse 
afvalstoffenbeleid: 

Beheersing en sturing van afvalstromen, zodanig, dat het ontstaan van afval zo veel 
mogelijk wordt voorkomen, dat zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt of nuttig 
toegepast, het overblijvende afval wordt verbrand1 met energieterugwinning of via nieuwe 
technieken op vergelij/cbare wijze in volume wordt teruggebracht en dat alleen het niet 
brandbare afval wordt gestort. 

Inhoudelijke aspe_cten 
Het ontwikkelen van beleidsaltematieven en bet vergelijken van de milieugevolgen is bij bet 
opstellen van dit MER de centrale activiteit geweest. De beleidsaltematieven zijn als basis 
gebruikt voor bet opstellen en vaststellen van bet onderdeel verwijdering van bet ontwerp-PMB. 

Naast vcrbranden kan bet hierbij gaan om tcchnicken waarmcc bet volume van afval op vcrgclijkbare wijzc 
gcrcducccrd kan wordcn, tegcn vcrgclijkbarc kostcn en met vcrgclijkbarc milicu-cffcctcn. 
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Door bet beschrijven van de milieu-effecten zijn de gevolgen van de verscbillende beleidsopties 
voor bet PMB voortdurend in beeld gebracbt. Hierdoor heeft een wisselwerking plaatsgevonden 
tussen bet PMB en bet MER. De beschrijving en de vergelijking van de milieugevolgen is een 
belangrijk bulpmiddel geweest bij de afweging van de beleidsalternatieven en de keuze ten 
aanzien van bet voorgenomen beleid van bet ontwerp-PMB. Conform de richtlijnen zijn in dit 
MER de volgende alternatieven uitgewerkt: 

bet nulalternatief; 
bet voorgenomen beleid; 
bet meest milieuvriendelijke alternatief. 

Voor beslissingen die reeds op nationaal niveau zijn genomen, zijn geen altematieven in dit 
MER ontwikkeld. De beleidsalternatieven in dit MER bebben betrekking op beslissingen 
betreffende: 

de mate van preventie, hergebruik/nuttige toepassing, verbranden en storten van 
afvalstromen; 
de toetsing van de locatiekeuze van inrichtingen aan de ruimtelijke aspecten; 
criteria met betrekking tot de doelrnatigheid van de afvalverwijdering; 
de organisatie van de afvalverwijdering; 
de activiteiten voor de provincie, de doelgroepen en de partneroverbeden en de inzet van 
bet instrumentarium. 

Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de beleidsalternatieven ten aanzien van de 
afvalstromen, de verwijderingsketen en de uitvoering van bet afvalstoffenbeleid en de daarmee 
samenbangende gevolgen voor bet milieu. Tenslotte wordt kort ingegaan op de van belang zijnde 
te nemen en genomen besluiten en de evaluatie van bet onderdeel Verwijdering PMB. 

0.2. Afvalstromen 

0.2.1. Huidige situatie 

In 1984 werd 1010 kton afval geregistreerd. De Overijsselse afvalproduktie in 1992 bedroeg 
ongeveer 2012 kton. Hiervan werd 955 kton hergebruikt/nuttig toegepast. Een klein dee), 
namelijk 22 kton . (gevaarlijk en industrieel afval) werd verbrand. Het grootste deel, 1026 kton, 
werd gestort. Ongeveer 9 kton van bet gevaarlijk afval werd fysiscb-cbemisch verwerkt. Tabel 
0.2-1 geeft een overzicbt van bet aanbod en de verwijdering per boofdafvalstroom in 1992. 
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Tabel 0.2-1. 

Hoofdstroom 

Hufshoudelijke 
afvalstoffen 

Bedrijfsafvalstof-
fen 

Gevaarlijk afval 

Autowrakken 

Totaal 

Aanbod en verwijdering van Overijssels afval (exclusief preventie) in 1992 
(in kton). 

-

Aailboa Herge- Verbranden Storten Fysfsch-cbemf--r C'- bruik/nuttige scbe verwer-
-

~ toepassing king 'ife;. ~ 

r-~ 1120-s 47 373 
~ 

;- ~ 

1·.r 
1531, ' 883 12 636 

~ -
II' ~ 

It 29\ 1 10 9 9 -
Ii 

lb -_ ::3~ --~ 24 8 ---

r:: 
~ 

.io12 ~- 955 22 1026 9 

In tabel 0.2-1 is de verwijdering van baggerspecie en verbrandingsresiduen niet opgenomen. In 
1992 werd er nauwelijks gebaggerd in Overijssel. Wei is bekend dat er voor de verwerking en 
berging van circa 4 miljoen m3 vervuilde baggerspecie uit regionale en rijkswateren een 
oplossing gevonden moet worden. Met de ingebruikneming van de slibverbrandingsinstallatie 
(1994) en afvalverbrandingsinstallatie (1997) bij Boeldersboek, zullen in Overijssel ook 
verbrandingsresiduen vrijkomen de moeten worden verwijderd. 

Hoofdlijnen provinciaal afvalstoffenbeleid 

De doelstellingen van bet PAP II voor afvalstoffen waren onder andere bet bevorderen van 
bergebruik en een rnilieubygieniscbe en doelmatige verwerking van afval. Volgens PAP-II werd 
storten en verbranden van afval als minder aanvaardbaar gezien wanneer er rnogelijkheden tot 
bergebruik aanwezig waren, al zou storten nodig blijven. Afval zou rnoeten worden verwerkt op 
stortplaatsen die aan de IBC-criteria voldoen. Overige stortplaatsen rnoesten gesloten worden. 
Gezien de verscbillen in de afvalverwerking van buisboudelijk afval werd in PAP-II een 
onderscbeid gernaakt naar de drie regio's. In de Regio IJssel-Vecbt zou naast storten gezoc~t 
worden naar een oplossing die een wezenlijke bijdrage levert aan bet afval-vraagstuk. In de 
Regio Twente werd, naast storten, een systeem voorgesteld met een scbeiding acbteraf waarbij 
de RDF-fractie wordt verbrand. In bet Gewest Midden-IJssel werd naast storten onderzoek 
gedaan naar de rneest gewenste procesmatige verwerkingsmetboden voor de lange termijn. De 
meeste bedrijfsafvalstoffen werden gestort op regio~ale stortplaatsen. Voor bouw- en sloopafval 
was een apart beleid geformuleerd. Hergebruik zou zoveel rnogelijk moeten worden oovorderd. 

Het beleid van bet Provinciaal Plan Verwijdering Zuiveringsslib (1987-1992) was gericbt op bet 
terugdringen van verontreinigingen in bet afvalwater (saneren ·aan de bron), bergebruik en 
rninimalisatie van de te storten boeveelbeden zuiveringsslib. 

De doelstellingen voor bet autowrakkenbeleid, zoals die zijn geformuleerd in bet Provinciaal 
autowrakkenplan Overijssel 1989-1993 komen neer op bet terugbrengen van bet aantal 
autosloopbedrijven, bet bevorderen van bergebruik van onderdelen, een rnilieubygieniscb 
verantwoorde bedrijfsvoering en bet bevorderen van een doelmatig verwijderingsproces. 
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Knelpunten afvalstoffenbeleid 
De knelpunten bij de veiwijdering van afvalstoffen in de provincie Overijssel zijn onder andere: 

de registratie bij be- en veiwerkingsinricbtingen is onvolledig. Er is geen compleet inzicht 
in de boeveelbeid, de jaarlijkse toename, veiwijdering en im- en export; 
de gescbeiden inzameling van afvalstoffen is nog niet optimaal; 
de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overbeden en inzamelaars bij de 
verwijdering van afvalstoffen zijn onvoldoende gestroomlijnd; 
er vindt geen sturing plaats ten aanzien van de verwijdering van afvalstoffen; 
preventie van afvalstoffen is nog te weinig van de grond gekomen; 
er is te weinig structurele bewerkingscapaciteit gericbt op bergebruik van afvalstromen en 
componenten als onder meer grof buishoudelijk afval, kunststofafval, groenafval, 
verontreinigde grand en slib; 
de onzekere afzetmogelijkheden van verscbillende ·afvalstromen; · 
bet PAP-II bevat geen kwantitatieve doelstellingen, hetgeen de evaluatie en bijsturing van 
bet bestaande beleid bemoeilijkt. 

Deze knelpunten vormen aanleiding tot bet bijstellen van bet Overijsselse afvalstoffenbeleid voor 
de komende planperiode. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

In bet NMP+, bet NMP 2 en bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen zijn 
kwantitatieve veiwijderingsdoelstellingen geformuleerd (zie tabel 0.2-2). 

Tabel 0.2-2. Kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen uit bet NMP•, bet NMP 22 en bet 
Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen. 

:Beleidsnota's Preventie Hergebruik/nut- Verbranden Storten 
tige toepassing 

NMP+ (ind. Diet prioritalre 10% 65% 15% 10% 
afvalstromen)3 . 
Meerjarenplan Verwijdering 13% 40% . 27% 17% 
Gevaarlijke Afvalstollen4 I 

Deze verwijderingsdoelstellingen zijn onder andere in Implementatieplannen en in bet kader van 
bet TJP.A nader uitgewerkt. Ten aanzien van de uitvoering van de verwijderingsdoelstellingen 
is (wordt) een aantal actiepunten door VROM, IPO, VNG, bet AOO en bet NAO projectsgewijs 
uitgewerkt. Overijssel beeft zicb in interprovinciaal verband gebonden aan de veiwijderingsdoel
stellingen en de daarbij beborende uitvoeringsmaatregelen. Deze zullen daarom in bet 
voorgenomen beleid ten aanzien van de Overijsselse afvalstromen worden vertaald. 

2 Doelstellingen zijn in bet NMP2 ongewijzigd overgenomcn. 

3 Exclusief mcst en baggerspccie . 

.. 
Overige wijzcn van vcrwijdering: 3%. 
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0.2.2. Beleidsalternatieven 

Totaaloverzicht 1998 
Bij bet formuleren van de verwijderingsdoelstellingen is rekening gebouden met de jaarlijkse 
groei van bet afvalstoffenaanbod. Tabel 0.2-3 geeft een totaaloverzicbt van de verwijderings
doelstellingen aan bet eind van de planperiode (1998) bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte 
van bet nulaltematief en bet meest milieuvriendelijk altematief. De doelstellingen in deze tabel 
zijn uitgedrukt in percentages. Tabel 0.2-4 geeft een totaaloverzicbt van de doelstellingen 
uitgedrukt in kton. Hiermee is tevens de benodigde be- en verwerkingscapaciteit aan bet eind 
van de planperiode (1998) in beeld gebracbt. 

Tabel 0.2-3. 

Hoofdstroom 

Huisboudelijke 
afvalstoffen 

II 

Bedrijfsafval-
stoffeo 

Gevaarlijk afval 

I 

Autowrakken 

Totaal 

Verwijderingsdoelstellingen voor de totale Overijsselse afvalstroom voor 
1998 (in % ). . -

Altematief Preveotie Hergebruik/outtige Verbraodeo Storten 
toe passing 

NA 4 11 0 85 
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II 

MMA 4 80 ,, 16 0 . 
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~ 7 - .,~'l ~ 13 - ·-- ·- _ =---: • . -~ -
I 

MMA 14 61 16 9 
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Tabel 0.2-4. 

Hoofdstroom 

Hulsboudelijke 
afvalstoffen 

Bedrijfsafval-
stoffen 

Verwijderingsdoelstellingen voor de totale Overijsselse afvalstroom voor 
1998 (in kton) 

Altematief Hoeveel- Preventie Hergebruik/nut- Verbranden Storten 
held 1998 tige toepassing 

r 
NA 475 19 51 0 I 405 

- -~ ........ f'""-' ~ 

1 -=...:::,~ - J 61 
:-:- I• - '""' • I -

'~ 0 ~-
. " ~"4]'5. s I ~ - :23.3 ·= I 

MMA 491 138 165 188 0 

NA 1.739 16 1.006 14 703 
; 

~ "'194 
I 

VB- ~= ::J,..~9 '8 ~ 
1~"""'1.l~ . I• ~6r ,,.. . 

~ 

, ___ ·- ' -· J "' 
MMA 1.755 167 1.209 170 208 

I 

I 

I 

Gevaarlijk NA 35 1 12 12 10 111 

afval 
3&: <¥' _'% ""'::... ...... 

"' " ~ I ¥B •.,.,,_ I~ l 4 ,1>3" 9 ~ 9 ·: = c 

MMA 35 4 13 9 9 

Autowrakken NA 32 0 24 

= ;~,,, =.,.,... ~ 
,- "" -.;-VB - 3z---~ (J_ =. i-7 ~ \ =s4 

1i· ~ · -
:F:~~ - ;...::iir. - -· ""'"~'-- ·~ ""'"" 

MMA 32 1 26 
I I 

!I 
11 

Tota al NA 2.281 36 1.093 26 1.119 
,. •. - ' -. ,..-of_ 

VB· , IA 
2.~:k 159 ' l :395:.= § ~ 1 - z=, .- 436 ·~ ~ 

MMA 2.313 310 1.412 368 217 

Vergelijking met het NMP-2 en keuze uit de beleidsalternatieven 

In bet NMP 2 is een kwantitatieve verwijderingsdoelstelling voor de Nederlandse afvalstroom 
in 2000 opgenomen. Deze doelstelling is in tabel 0.2-5 tezamen met de verwijdering van bet 
Overijssels afval bij de verscbillende beleidsaltematieven in 2000 weergegeven. 

TabeJ 0.2-5. Verwijderingsdoelstellingen van bet NMP 2 en de Overijsselse beleidsal
tematieven in 2000 (in % ). 

Beleidsdoelstelling Preventic Hcrgcbruik Vcrbrandcn Storten 

Nulaltcmaticf 2 48 1 49 . . ~ ~- -.,. f_, .. -- _.....z .. ~ 11~ =-~ ~ 

, Vootg~nom~ ~ei_tt ~ -- -~ ._,.. _, ~ -=-'9~ ~--· -- ~:566;;:;: - - ~-
- is .t ·- ,~o~ 

Mcest milieuvricndclijk altcmaticf 17 66 11 6 

NMP 2-doclstclling 10 66 15 9 
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Uit tabel 0.2-5 blijkt dat bet nulaltematief sterk achter blijft bij de doelstellingen van bet NMP
plus. Bij bet voorgenomen beleid loopt Overijssel vrijwel in de pas met de doelstellingen van 
bet NMP 2, waaraan de provincie zicb bij bet vaststellen van bet NMP 2 en bet TJP.A beeft 
gecomiteerd. 

Wanneet gekozen zou warden voor bet meest milieuvriendelijk alternatief zou Overijssel ver 
vooruitlopen op bet nationale beleid. Gezien de trendbreuk die al bij bet voorgenomen beleid 
moet plaatsvinden, is dit geen reele optie voor de planperiode. Deze keuze zou betekenen dat 
de uitvoering van het meest milieuvriendelijk alternatief los komt te staan van de beleidswerke
lijkheid. Het meest milieuvriendelijk altematief boudt met name een aanscberping van de 
preventiedoelstelling in. Pre'f'.entie van afval dient primair te warden gerealiseerd in bet kader 
van het produktenbeleid. Op dit beleidsterrein heeft de provincie Overijssel geen bevoegdbeden 
noch instrumentarium. Om bovengenoemde redenen wordt ·er· gekozen voor de uitvoering van 
bet voorgenomen beleid tijdens de planperiode. De uitvoering van bet meest milieuvriendelijk 
altematief zou w~llicbt op de langere termijn (2010) nagestreefd kunnen warden. 

Verwljderingsperspectief tot 2010 

De verwijderingsdoelstellingen bij bet voorgenomen beleid zijn een stap op weg naar bet sluiten 
van de kringloop van grondstoffen en energie. Naar verwacbting zal dit beleid na de planperiode 
van bet PMB warden voortgezet en geintensiveerd. Hierbij kunnen de doelstellingen voor 
preventie en hergebruik in bet jaar 2010 warden aangescherpt in de ricbting van het bierboven 
beschreven meest milieuvriendelijk altematief. In dat geval neemt de provincie 10 jaar extra de 
tijd om bet meest milieuvriendelijk alternatief ten uitvoer te brengen (2010-scenario ). 

In tabel 0.2-6 is een indicatie gegeven van de verwijdering van bet Overijsselse afval volgens 
bet 2010-scenario. Deze tabel geeft een globale indicatie van de toekomstige Overijsselse 
afvalverwijdering onder gunstige omstandigheden, waarin preventie en hergebruik verregaand 
warden gerealiseerd. 

Tabel 0.2-6. Afvalverwijdering in 2010 .volgens het 2010-scenario (in kton). 

AanJ><!d - Preventfe Hergebruik/nutti- Verbranden · Storten 

- ge toepasSing . 
-

2651' - 451 1726 301 169 - -
Vergelijking van de verwijderingsdoelstelling voor bet VB in 1998 (tabel 0.2-5) en bet 
afvalaanbod volgens bet 2010-scenario (tabel 0.2-6) levert bet volgende beeld op: 

De boeveelbeid te storten afval in 2010 neemt ten opzicbte van bet VB in 1998 verder af 
van circa 285 kton naar 169 kton. 
De hoeveelheid te verbranden Overijssels afval daalt van 436 kton in 1998 tot 301 kton 
in 2010. In bet jaar 2000 is de boeveelbeid te verbranden buisboudelijk en vergelijkbaar 
afval 330 kton. 
De boeveelheid hergebruikt afval stijgt met 23% tot 1726 kton in 2010. 
Het aandeel preventie neemt toe met een factor 3 tot 451 kton in 2010. 
Het totale aanbod afgedankt afval (na preventie) is in 2010 iets grater dan in 1998. 
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Geconcludeerd kan worden dat wanneer bet voorgenomen beleid voor de planperiode gevolgd 
kan worden door een ontwikkeling volgens bet 2010- (of vergelijkbaar) scenario, de Overijsselse 
afvalstroom in bet jaar 2010 verregaand kan warden bebeerst. 

0.2.3. Milieugevolgen 

Volgens de ricbtlijnen voor dit MER bebben preventie en bergebruik de voorkeur boven 
verbranden en · storten. Preventie en bergebruik leiden tot minder nadelige milieugevolgen. De 
beschrijving van de mate waarin dit wordt bevorderd levert een maat op voor de milieugevolgen 
van het beleid. Bij deze wijze van effectbeschrijving wordt aangehaakt op de brongericbte koers 
van bet afvalstoffenbeleid, zoals een beperking van bet grondstoffengebruik en het sluiten van 
kringlopen. De tabellen 0.2-3 en 0.2-4 geven een goed inzicht -in de mate waarin bij bet 
voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet nulaltematief 
een verscbuiving plaatsvindt van storten naar bergebruik en preventie. 

Uit tabel 0.2-3 blijkt dat preventie bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief 
toeneemt van 2% naar 7%. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief stijgt bet preventie
aandeel verder naar 14%. Het aandeel bergebruik/nuttige toepassing stijgt bij bet voorgenomen 
beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet nulaltematief van 48% naar 
61 %. Verb rand en neemt bij bet voorgenomen beleid sterk toe (van 1 % naar 19%) en neemt bij 
bet meest milieuvriendelijk altematief weer licbt af tot 16%. Het stortaandeel neemt bij bet 
voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief sterk af van 49% tot 13%. Bij bet meest 
milieuvriendelijk altematief neemt bet stortaandeel nog verder af tot 9%. 

Uit tabel 0.2-4, waarin de doelstellingen in kton zijn weergegeven, blijkt dat de boeveelbeid 
afval waarvan bet ontstaan wordt voorkomen (preventie) bij bet voorgenomen beleid 159 kton 
bedraagt ten opzicbte van 37 kton bij bet nulaltematief. Bij het meest milieuvriendelijk 
altematief neemt bet preventie-aandeel verder toe naar 310 kton. Hergebruik/nuttige toepassing 
neemt bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief licbt toe van 1094 kton tot 
1395 kton. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief neemt deze boeveelheid verder toe tot 1412 
kton. Het verbrandingsaandeel neemt bij bet voorgenomen -beleid toe van 26 kton tot 436 kton. 
Verbranding ligt bij het meest milieuvriendelijk altematief (368 kton) lager dan bij bet 
voorgenomen beleid. Storten wordt conform de veiwijderingsladder sterk verminderd van 1119 . 
kton bij bet nulaltematief tot 285 kton bij bet voorgenomen beleid. Bij bet meest milieuvriende-
lijk altematief neemt storten verder af tot 217 kton. 

0.3. Verwijderingsketen 

0.3.1. Buidige situatie 

Capaciteiten en stroctuur verwijderingsketen 

De Overijsselse verwijderingsketen bestaat uit een netwerk van be- en verwerkingsinrichtingen. 
Tabel 0.3-1 geeft een overzicbt van de belangrijkste scbakels binnen de verwijderingsketen en 
de aanwezige en in procedure zijnde be- en veiwerkingscapaciteit. 
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Tabel 0.3-1. Bestaande en in procedure zijnde be- en vexwerkingscapaciteit in Overijssel 
in kton. 

Schakels Aantal Vergu.nde In proce- Vergu.nde en 
vergu.nd capacltelt in dure in aangevraagde 

kt on kt on capaclteit in 
I kt on 

Grootschallge Verbnmdl.ngsl.nstalla- 1 230 - 230 
verwerkings- tie 
inrichtl.ngen 

Slibverbnm- 1 3()5 30 
dl.ngsl.nstallatfe I 

Composteerlastallatfes 1 60 60 
gft I 

Stortplaatsen (rest- 4 14.300 1.500 15.800 
capaciteit) 

I 

Shredderl.nstallatfe 1 120 I 120 

Composteerl.nrichtl.ngen c.a. 10 99,3 40 139,3 

Inrichtl.ngen voor gevaarlijk afval6 19 - 2 -
Inrichtl.ngen voor overig bedrijfsafval6 15 - -
Inrichtl.ngen breken 6 191 - 191 
voorbouw-
en sloopafval schelden 2 45 - 45 

I breken en schelden 3 138 - 138 
I 

Totaal 
' 

11 374 - 374 

Autowrakkenl.nrichtl.ngen 44 19.000 stuks - 19.000 stuks 
I 

Inrichtfngen voor sllb en grond . 2 48 - 48 

Naast de capaciteit die in tabel 0.3-1 is opgenomen is een aantal contracten afgesloten voor de 
vexwerking van gft en verbrandbaar afval buiten de provincie Overijssel. Het gewest Midden
IJssel en de regio IJssel-Yecht hebben met NV YAM een 15-jarige overeenkomst gesloten voor 
de verbranding van 907 respectievelijk 135 kton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval in 
de GA VI te Wijster. De overeenkomst treedt in werking zodra de GA VI operationeel is (naar 
verwachting medio 1996). Deze overeenkomsten · bieden de mogelijkheid om in 2002 de 
hoeveelheid bij de YAM te verwerken afval aan te passen. De Regio IJssel-Yecht heeft met de 
V AM te Wijster is een verwerkingscontract gesloten voor de verwerking van 35 kton gft-afval 

5 In ton droge stof per jaar. 

6 De capaciteit van de inricbtingen is onbekend. 

7 Inclusicf 40 kton tc verbrandcn afval uit hct Geldcrsc dccl van bet Gcwcst Middcn-Usscl. 
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tot 2009. Daamaast beeft bet Gewest Midden-IJssel met de VAR te Voorst een contract 
afgesloten voor de compostering van 8 a 10 kton gft/jaar voor de periode 1993-1998. 

Provinciaal beleid 

Confonil bet bestaande beleid is een aantal stortplaatsen en de AVI-Twente in procedure 
genomen en bebben de Regio IJssel-Vecbt en bet Gewest Midden-IJssel contracten voor de 
verbranding van afval (met de VAM) en verwerking van gft-afval afgesloten. Tevens is de SVl
Boeldersboek en de composteerinricbting Boeldershoek gerealiseerd. Het aantal autowrakkeiiin
ricbtingen is teruggebracbt en de milieubygieniscbe bedrijfsvoering van autowrakkeninricbtingen 
is bevorderd. 

Kn el pun ten 

Wat betreft de realisering van de geplande eindverwerkingscapaciteit doen zicb geen knelpunten 
voor. Knelpunten ten aanzien van andere aspecten warden hiema opgesomd. 

Bestuurlijk/Organisatorische kne/punten 
geen uniforme registratie, acceptatie en tariefstelling binnen de verwijderingsketen; 
de sturing van de afvalverwijdering; 
bet ontbreken van afrekenbare doelstellingen; 
er is te weinig (structurele) bewerkingscapaciteit gericht op bergebruik van afvalstro
men/componenten en de afzetmogelijkheden biervan zijn onzeker; 
onzekerbeid over de te stellen eisen aan secundaire grondstoffen; 
acbterstand bij de vergunningverlening bij inricbtingen en geen eenduidig toetsingskader 
bij de vergunningverlening en de bandbaving. 

Milieuhygienische knelpunten 
Geconstateerd is dat er van de Overijsselse be- en verwerkingsinricbtingen (vrijwel) geen 
milieubygienische knelpunten bekend zijn. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

Op landelijk niveau zijn kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen ontwikkeld, die consequentie,s 
bebben voor de benodigde be- en verwerkingscapaciteit van de Overijsselse verwijderingsketen. 
Verbrandingscapaciteit voor de noordelijke provincies zal warden uitgewerkt in bet NAO-project 
Herstructurering Noordelijke Afvalstromen. Dit project is er op gericht om uiterlijk per 1 januari 
1998 voldoende verbrandingscapaciteit voor de Noordelijke Afvalregio te realiseren. 

In 1994 is de ontwerp-AMvB Stortverbod Afvalstoffen gepubliceerd. Hierin wordt een 
stortverbod voor verbrandbaar afval geregeld dat tussen 1995 en 2000 gefaseerd in werking zal 
treden, zodra voor een afvalcategorie in voldoende mate een andere verwijderingswijze 
voorbanden is. Het NMP 2 ricbt zich op het uitvoeren van de vastgestelde plannen en· het 
zonodig verder tot stand brengen van daarmee verband boudende wet- en regelgeving. Het 
flankerend beleid richt zich onder andere op bet ophogen van de tarieven voor bet storten van 
afvalstoffen tot bet niveau van de verbrandingstarieven. Door VROM, IPO en AOO wordt 
momenteel beleid ontwikkeld ten aanzien van de te banteren tarieven. Conform bet Meerjaren
plan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen is een m.e.r.-procedure gestart voor bet storten van 
C3-afvalstoffen en AVI-residuen op de stortplaats Boeldershoek. 
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Verschillen tussen de relevante beleidsontwikkelingen en het geldende provinciaal beleid 

In het PAP-II wordt prioriteit gegeven aan preventie, hergebruik en verbranding van afval. Bij 
bet landelijk beleid is deze prioriteitsstelling uitgewerkt in kwantitatieve verwijderingsdoelstellin
gen, een landelijk stortverbod voor verbrandbaar afval en de opboging van de storttarieven. Deze 
verschillen vormen de aanleiding voor het bijstellen van bet Overijsselse afvalstoffenbeleid. 

0.3.2. Toekomstige verwljderingsketen 

Ten aanzien van de afvalstromen is een keuze gemaakt ten aanzien van bet voorgenomen beleid 
van bet PMB. Hiema wordt ingegaan op de consequenties van deze keuze voor de verwijde
ringsketen. Om de consequenties van bet voorgenomen .beleid te verduidelijken warden tevens 
de benodigde be- en verwerkingscapaciteit en de daarmee samenbangende milieugevolgen van 
bet nulaltematief en meest milieuvriendelijk altematief beschreven. 

In de eerste kolom van tabel 0.3-2 zijn de verscbillende scbakels uit de verwijderingsketen 
opgesomd. In de kolommen daaracbter is de boeveelbeid afval vermeld, die per beleidsaltematief 
en bet tegenwindscenario binnen de schakels van de Overijsselse \'.erwijderingsketen dient te 
warden verwerkt. 

Tabel 0.3-2. 

-=! 
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-breken 

-<XllllpOlleleD gft 
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-w:rbranden A VJ 

-w:rbranden SVJ 

P..ioil¥erWciti n8:"' l -
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C3-afval 

Totaal 

Consequenties van de verwijderingsdoelstellingen ·van bet nulaltematief (NA), 
bet voorgenomen beleid (VB), bet meest milieuvriendelijk altematief (MMA) 
en bet tegenwindscenario ten aanzien van de afvalstromen voor de verwijde
ringsketen (uitgedrukt in te be- en verwerken kilotonnen in 1998). 

Al1Cm1tief/ llCCnario 

Nul1l1cm1lief VoorgeDOmen beleid Tegenwindlceaario Maa milieuYriendelijk a11ernalief 

S4S S94 S44 • 620 

I 

22 103 103 103 

53 115 53 100 ' 

' 100 130 136 1-45 

: 
'I 

I 
0 401 490 334 

0 26 I 26 2S 

I 

11 

1.109 Z76 449 208 

S7 S7 S7 S7 

1.886 L702 1.151 1.592 
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De in tabel 0.3-2 onder "voorgenomen beleid" opgenomen capaciteit vormt een kwantitatieve 
doelstelling die bij de doelmatigbeidstoets in bet kader van afvalinricbtingen bij bet voorgeno
men beleid zal worden gebanteerd. Uit tabel 0.3-:2 blijkt dat de benodigde stortcapaciteit bij bet 
voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief sterk afneemt ten opzicbte van bet 
nulaltematief. In tabel 0.3-3 is weergegeven tot welk jaar de in 1994 bestaande en in procedure 
zijnde restcapaciteit van de Overijsselse stortplaatsen (15.200 kton) toereikend is voor bet storten 
van afval uit Overijssel. 

Tabel 0.3-3. 

Altematief/scenario 

NA 

VB 

TS 

MMA 

2010-scenario 

Uitputting bestaande en in procedure zijnde stortcapaciteit bij verscbillende 
altematieven en scenario's. 

Restcapaciteit begin Hoeveelbeld te storten Verwacht tijdstlp 
2003 (or 2010) in kton Overijssels afval Jn 2002 waarln de restcapacltelt 

(or 2010) Jn kton is ultgeput 

!I 4.140 1.300 2006 

10.510 290 2039 

8.600 520 2019 

11.320 145 2081 

8.480 230 2039 

De daling van de boeveelbeid jaarlijks te storten afval bij de verscbillende altematieven wordt 
mede veroorzaakt door de boeveelbeid afval die wordt verbrand. Bij bet voorgenomen beleid 
bedraagt de benodigde verbrandingscapaciteit voor bet Overijsselse buisboudelijk en 
vergelijkbaar afval in bet jaar 2000 320 kton ( excl. gevaarlijk afval en zuiveringsslib ). 

Stedendriehoek 

Op termijn bestaat de mogelijkheid dat bet Gewest Midden-IJssel (exclusief de gemeente Holten 
en Raalte) samengaat met bet Samenwerkingsverband Oost-Veluwe. Uit berekeningen blijkt dat 
bij bet voorgenomen beleid voor de te storten hoeveelbeid afval er tot circa 2025 voldoende 
stortcapaciteit bij de in werking zijnde stortplaatsen binnen de samenwerkingsgebieden aanwezig 
is. Bij bet tegenwindscenario is de stortcapaciteit van de stortplaatsen binnen de samenwerkings
verbanden toereikend tot bet jaar 2010. Deze capaciteit voldoet niet aan de regel dat voor een 
(voortscbrijdende) periode van 12 jaar voldoende capaciteit in exploitatie en in procedure moet 
zijn. Wanneer overeenstemming tussen de provincies Gelderland en Overijssel kan warden 
bereikt, gekozen warden voor bet storten van afVal uit de stedendrieboek in de provincie 
Overijssel of de provincie Gelderland. 

Uitvoering 

Realisering verbrandingscapaciteit 
Met de ingebruikneming van de A VI-Twente medio 1997 (nominaal 230 kton) en de met de 
VAM afgesloten contracten voor de verbranding van afval uit bet Gewest Midden-IJssel en de 
Regio IJssel-Vecbt is er voldoende capaciteit gerealiseerd voor de verbranding van Overijssels 
afval. De contracten van de V AM bieden de mogelijkheid om iedere drie jaar de boeveelbeid 
in Wijster te verwerken afval bij te stellen. Hierdoor kan de bescbikbare verbrandingscapaciteit, 
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op basis van bet voortschrijdende inzicht met betrekking tot de te verbranden boeveelbeid afval 
voortdurend worden geactualiseerd. 

Bewerkingscapaciteit gft-afval 
Ten aanzien van de planning (en vergunningverlening) van de benodigde gft-verwerkingsca
paciteit voor de provincie; wordt uitgegaan van de taakstellingen uit de (periodieke) voortgangs
rapportages van bet AOO. Met de composteringsinstallatie te Boeldersboek (60 kton) en de gft
verwerkingscontracten met de VAM te Wijster (35 kton) en de VAR te Wilp (10 kton) is de 
benodigde capaciteit veiliggesteld. 

Stortcapaciteit 
Als waarborg voor de continuiteit van de afvalverwijdering banteert de provmc1e bet 
uitgangspunt dat er binnen de noordelijke· afvalregio· -voortdurend- voldoende stortcapaciteit in 
exploitatie en in procedure moet zijn, conform bet tegenwindscenario van bet TJP A. Ten 
aanzien van de exploitatie gaat bet daarbij om voldoende stortcapaciteit voor afval dat in een 
(voortschrijdende) periode van 6 jaar als te storten wordt aangeboden. Daarnaast dient er voor 
de boeveelbeid afval die in een (voortscbrijdende) periode van 12 jaar als te storten wordt 
aangeboden voldoende capaciteit in exploitatie ~ procedure zijn. 

Conform bet geldende Provinciale Milieubeleidsplan (1991-1995) zal de Regio Twente 
zorgdragen voor de realisering van stortcapaciteit voor C3-afval, SVI- en A VI-residuen op de 
stortplaats Boeldershoek. De Regio beeft daarvoor in 1994 een m.e.r.-procedure gestart. 

Stortbesluit/nazorg 
De stortplaatsen zullen uiterlijk 1 maart 1995 voldoen aan de vereisten, zoals vastgelegd in bet 
Stortbesluit Wet bodembescberming. Ten behoeve van de nazorg van afgewerkte stortplaatsen 
zullen stortgelden gereserveerd worden op basis van de Leemtewet. Mede in NAO-verband za1 
bet bebeer van deze gelden en de organisatiestructuur van de nazorg worden uitgewerkt. 

Logistiek 
De provincie beeft met betrekking tot bet transport van afvalstoffen als doelstelling, dat vanuit 
milieubygieniscbe en verkeerstechnische overwegingen · afvalstoffen meer over water en rail 
vervoerd moeten worden. Dit is overeenkomstig bet beleid op nationaal niveau. 

Oplossing leemten 
De belangrijkste leemte in kennis en informatie bij de planning en sturing van de verwijderings
keten beeft betrekking op bet ontbreken van nauwkeurige gegevens met betrekking tot bet 
afvalstoffenaanbod. Dit knelpunt zal worden opgelost in bet kader van het bierboven genoemde 
registratiebeleid. 

Bescbrijving milieugevolgen 

Verschuiving tussen de verwijderingssporen 
De afvalverwijdering ondergaat bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulalternatief 
een ingrijpende verandering. Tegenover een sterke vermindering van de stortcapaciteit (-76% ), 
staat een sterke stijging van verbranding en bergebruik (+28%) en preventie (+340%). Bij bet 
meest milieuvriendelijk alternatief daalt bet stortaandeel ten opzicbte van bet voorgenomen beleid 
met 24% en neemt de boeveelbeid verbranding af als gevolg van een verdubbeling van bet 
preventie-aandeel en een licbte stijging van bet bergebruik. Deze verschuiving bij bet 

XIII 



voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief ten opzichte van bet nulaltematief 
heeft positieve effecten op de kringloop van grondstoffen en energie en bet ruimtebeslag door 
storten. 

Besparing op grondstoffen 
Bij bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief wordt meer afval 
hergebruikt dan bij bet nulaltematief. Hierdoor wordt een geringer beslag gelegd op de 
beschikbare milieuvoorraden. Puingranulaat, (licht) verontreinigde grond, compost en AVI
residuen zijn 'bij bet voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief de grootste 
hergebruiksstromen. Door hergebruik van puingranulaat en (licht) verontreinigde grond wordt 
met name op de primaire grondstoffen zand en grind bespaard. Naast de hierboven genoemde 
hergebruiksstromen zullen bij bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief 
componenten als papier en karton,· bout;- kunststof, .. metalen ·en glas als secundaire grondstof 
warden aangewend, waardoor minder primaire grondstoffen aan bet milieu warden onttrokken. 

Terugwinning van energie 
Als gevolg van de verbranding van afval wordt energie teruggewonnen. Bij bet voorgenomen 
beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief is dit 815 respectievelijk 600 TJ. 

Vermindering ruimtebeslag 
Het stortruimtebeslag bedraagt bij bet nulaltematief in 1998 8,2 ha. Bij bet voorgenomen beleid 
neemt dit met circa 70% af tot 2,3 ha in 1998. De afname bij bet meest milieuvriendelijk 
altematief bedraagt circa 80%. 

Oplossing knelpunten afvalbeleid 
De gesignaleerde beleidsmatige knelpunten zullen bij bet voorgenomen beleid warden opgelost 
door de uitvoering van bet acceptatie-, tarieven- en registratiebeleid en de geformuleerde 
kwantitatieve doelstellingen. Ten behoove van een objectieve keuze van locaties voor 
verwijderingsinrichtingen zijn locatiecriteria geformuleerd waardoor vanuit de omgevingskwaliteit 
kwetsbare gebieden bij de vestiging van nieuwe inrichtingen warden ontzien. Tevens is een 
aantal criteria uitgewerkt waarmee de doelmatigheidstoets bij de vergunningverlening wordt 
gestroomlijnd. 

Ten aanzien van de te stellen eisen aan secundaire grondstoffen wordt op nationaal niveaµ 
oplossingen ontwikkeld (Bouwstoffenbesluit, certificatie, Implementatieplannen). De totstandko
ming van bewerkingscapaciteit voor her· te gebruiken afvalstromen/componenten kan warden 
bevorderd door organisatorische maatregelen gericht op de sturing van afvalstromen, bet in te 
stellen stortverbod, bet stellen van eisen in de milieuvergunning aan de kwaliteit van secundaire 
grondstoffen en bet opnemen van inzamelregels di~ zonodig vastgelegd kunnen worden in de 
PMV. 

Voor zover er binnen de buidige vel'Wijderingsketen milieuhygieniscbe knelpunten zijn 
gesignaleerd, zullen die grotendeels warden opgelost in bet kader van de vergunningverlening, 
handhaving en de uitvoering van de regelgeving. Om de knelpunten bij de vergunningverlening 
zo veel mogelijk op te lessen wordt capaciteit voor bet opstellen van vergunningen vrijgemaakt. 

Negatieve milieugevolgen van het afvalbeleid 
Het voorgenomen beleid voor de planperiode zal niet leiden tot grote veranderingen binnen de 
Overijsselse verwijderingsketen (afgezien van bet verminderd storten). Voor zover deze 
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veranderingen plaatsvinden, kunnen deze mogelijk (negatieve) gevolgen hebben voor bet milieu. 
Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de locaties en bet voorzieningenniveau van de 
inricbtingen waar bet afval wordt be- of verwerkt. In bet PMB en dit MER komen geen concrete 
locatiekeuzes aan de orde. Hierdoor is geen evaluatie mogelijk van de veranderingen in emissies 
en de daarmee samenhangende milieugevolgen. 

0.3.3. Criteria bij de vergunningverlening 

Doelmatigheidscriteria 

Nulalternatief 
Bij bet nulaltematief wordt, conform · bet PAP-II; bet be grip doelmatigheid uitgewerkt in een 
drietal aandacbtspunten: 

financiele optimalisatie binnen milieubygienische randvoorwaarden; 
capaciteit en spreiding; 
flexibiliteit. 

Voorgenomen beleid 
Bij bet voorgenomen beleid is de doelmatigheidstoets uitgewerkt in criteria ten aanzien van de 
continuiteit, verwijderingshierarcbie en milieurendement en een evenwichtige spreiding van 
verwijderingsinricbtingen. Het gaat hierbij om een operationalisering van bet begrip doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen uit de Wm, waaraan vergunningaanvragen zullen worden getoetst. 
Belangrijke verschillen ten opzichte van bet nulaltematief ten aanzien van de toetsing van 
vergunningaanvragen zijn: 

de financieel-economiscbe toetsing (in verband met continuiteit); 
de afstemming van de verwijderingscapaciteit van inrichtingen met een boge kapitaalsin
tensiteit op bet afvalstoffenaanbod; 
toetsing aan kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen ten aanzien van preventie, 
hergebruik, verbranden en storten; 
uitwerking van criteria ten aanzien van de spreiding van verwijderingsinrichtingen. 

Daamaast wordt de continuiteit van de afvaiverwijdering beter gewaarborgd door de opgenomen 
calami teitenregeling. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Ten opzicbte van bet voorgenomen beleid kan bet meest milieuvriendelijk altematief ten aanzien 
van de doelmatigbeidscriteria als volgt gedefinieerd worden: 

ten opzichte van bet voorgenomen beleid ve~alt de bedrijfseconomische toetsing en de 
financiele optimalisatie ten aanzien van bet milieurendement. Het ALARA-beginSel wordt 
daardoor vervangen door bet beginsel van 'best bestaande technieken'; 
met bet oog op de beperking van de transportafstanden (en daarmee de lucbt- en 
geluidemissie en verkeersonveiligheid) wordt de schaalgrootte van de deelprocessen zoals 
genoemd in tabel 3.4-1 teruggebracht (tot bijvoorbeeld maximaal provinciaal niveau). 

Milieugevolgen 
Ten opzichte van de referentiesituatie (PAP-II) vindt de doelmatigheidstoets bij bet voorgeno
men beleid plaats aan de hand van een aantal uitgewerkte criteria. Hierdoor wordt de continuiteit, 
de verwijderingshierarchie en bet milieurendement en de spreiding binnen de afvalverwijdering 



beter gegarandeerd. Bij het meest milieuvriendelijk altematief vindt verdere reductie van de 
milieubelasting plaats door minimalisatie van de transportafstanden (in relatie tot de schaalgroot
te) en de toepassing van best denkbare technieken. De criteria uit bet voorgenomen beleid en 
meest milieuvriendelijk altematief waarborgen een betere inbreng van de milieu-effecten in de 
besluitvorming ten aanzien van vergunningaanvragen. Er wordt gekozen voor bet voorgenomen 
beleid omdat dit altematief aansluit bij reeds gemaakte beleidskeuzen op (inter-) provinciaal en 
landelijk niveau. 

1..-0katiecriteria 

Nulalternatie/ 
Conform bet PAP-II, bevat bet voorgenomen beleid geen nadere omschrijving van lokatiecriteria 
voor verwijderingsinrichtingen. 

Voorgenomen beleid 
Het voorgenomen beleid geeft een omschrijving van de ruimte waar vestiging of uitbreiding van 
een bepaalde inrichting voor de be- of verwerking van afval moet worden uitgesloten. De 
uitzonderingsruimte is ontleend aan de Overijsselse Streekplannen, bet Waterhuishoudingsplan, 
bet Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel en bet Overijsselse Milieubeleidsplan (zie tabel 
0.3-4). Het betreft hier onder andere de (netto) ecologische boofdstructuur en de milieubescher
mingsgebieden. Buiten de uitzonderingsgebieden kan gezocht worden naar geschikte lokaties. 
Deze lokaties zullen worden getoetst op basis van bet beleid van de bovengenoemde strategische 
plannen. De gebieden buiten de uitzonderingsgebieden worden aangeduid als Hzoekruimte". 
Nieuwe afvalinrichtingen dienen gevestigd te worden op de plaats, die daarvoor het meest 
geschikt is. Deze plaats wordt bepaald aan de hand van logistieke criteria. De logistieke criteria 
en de effecten op de omgevingskwaliteit kunnen per inrichting verschillen. Bij de toetsing van 
vergunningaanvragen voor nieuwe activiteiten worden daarom een aantal regels gehanteerd. 

Meest milieuvriendelijke alternatief . 
De uitzonderingsgebieden zijn bij het meest milieuvriendelijk altematief ruimer geformuleerd. 
In plaats van de netto ecologische hoofdstructuur bij bet voorgenomen beleid is bij bet meest 
milieuvriendelijk altematief de bruto ecologische hoofdstructuur opgenomen. Het gaat bij de 
uitzonderingsgebieden van het meest milieuvriendelijk altematief om gebieden die op grond van 
bun omgevingskwaliteit of potentie in principe in aanmerking komen voor een bijzondere statu~ 
in bet strategiscb beleid van de provincie, maar na een afweging ten opzichte van andere 
maatscbappelijke belangen niet als zodanig zijn aangewezen. 

Milieugevolgen 
Ten opzicbte van de referentiesituatie (PAP-II) wordt bij bet voorgenomen ·beleid een groot 
aantal gebieden die, gelet op bun omgevingskwaliteit, een bijzondere betekenis hebben binnen 
bet milieubeleid, ontzien bij de vestiging van nieuwe inricbtingen en de uitbreiding van 
bestaande inricbtingen. Nieuwe inrichtingen dienen te voldoen aan logistieke criteria, waardoor 
randvoorwaarden voor milieuvriendelijk afvaltransport worden gecreeerd. 

Bij bet meest milieuvriendelijk altematief neemt de oppervlakte van de uitzonderingsgebieden 
toe. Hierdoor blijven minder potentiele lokaties over, waardoor de continuiteit van de 
afvalverwijdering in gedrang kan komen. Tevens kan een evenwichtige spreiding van de 
inrichtingen worden belemmerd, waardoor de transportafstanden toenemen. Daardoor nemen de 
transportkosten, emissies naar de lucht, geluidhinder en de verkeersonveiligheid toe. Vanuit bet 

XVI 



belang van de continulteit van de afvalverwijdering en de afstemming met bet beleid uit ~~ 
provincie wordt gekozen voor de uitvoering van bet voorgenomen beleid. ~~J , 

Vanwege bet strategische karakter van de geformuleerde locatiecriteria zijn er geen Jeemten in 
kennis en informatie gesignaleerd. 
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Tabel 0.3-4. Uitzonderingsgebieden en de relatie tussen de strategische plannen van de provincie Overijssel 

Streekplannen• en Beleidsplan Natuur en Waterhuishoudingsplan Milieubeleidsplan 
Landschap 

~ -- -~ . ......--- - • .,. - l"'L .,._ - -::~~:'.i ;.. i 
- . . I 

v ooi'genomeis bileJd _ , - ' •, ..- :. _, 
- ---· .... - . ,, . 

"' «• ~- -- - ~ - "; -- "-r ; 

- Stads- CD dorpsgcbicdcD CD klciDc kcmcD - Zcer kwctsbarc nattc natuurgcbicdeD - Milicubescbermingsgcbiedcn: 

- Toekomstige woon- en werklocaties - Kwetsbare natte gebicdcD met DatuurwaardeD • Integrale milieubescbermingsgebieden: 

- Optimaal CD gocd ingericbtc landbouwgcbicden - GebiedcD met Datuur- en landscbappelijke gebicdeD waar de aldaar aanwezige milieu-

- Landelijk gebicd Ill : waardeD afhankelijk vaD grondwater problemeD integraal worden benaderd. Dit 

- Landelijk gebied IV - Tockomstigc spaarbekkens zijn vooral de voormaligc bodembescber-

- Bos in de landelijkc gebieden Ill en IV - GcbicdeD met mogelijkheden voor oever groDd- mingsgcbiedeD 

- Recreatieconcentratiepuntcn (al dan niet in voor- waterwinning • Sectorale milieubeschermingsgebieden: 
I 

bereiding) ' .. Oppervlaktewater voor de openbare drinkwater- dit zijn de voormalige grondwaterbescber-

- Militair terrcin voorzieniug mings- en stiltegebieden 
- BosoDtwikkclingsgebied - Oppcrvlaktcwater voor boogwaardig industrieel • StaatsnatuunnonumcDten 
- De Provinciale Ecologiscbc Hoofdstructuur gebruik • Wetlands 

(PEHS) zoals uitgcwcrkt in bet Beleidsplan Na- - Zwemwatcr 
tuur CD Landscbap - Oppcrvlaktcwatcr voor recreatic 

- Viswater 
~ - . ~- -.Jl ·1 _. ·~-~ . :.r - - -- -

M~ milJeuvrfendetUk alter~tatl~!: .tdl~rei4µ,g van ~-ui~o~ingsg~i~ Jii-et d_e _!o1gcnde~g~~le_gi>ric!o I - 1::::1. E. : 1. - -· ...... ... ~ -... ~ .. ~ .. - -

- Landclijk gebied II - Bovenstrooms gelegen gebieden van in bet Wa- - Bodembescbermingsgebieden opgenomcD iD de 
_, Buffcrzone van 500 meter rond Stads- CD tcrbuisboudingsplaD aangegeven Zcer kwetsbare inventarisatie Bodembeschermingsgebieden 

dorpsgebieden en kleine kemen natuurgebieden CD Kwetsbare natte gebieden met - Stiltegebieden opgenomen in de inventarisatie 

' - Met betrekking tot de PEHS: DatuurwaardeD Stiltegebieden 
• potentii!le wetlands - IntrekgebiedeD van oppervlaktcwater voor de 1: 

• bruto Ecologiscbe Hoofdstuctuur openbare drinkwatervoorzieniug 
(volgens bet natioDaal NBP) 

• Voor zover de functie-aanduiding uit de streekplannen overgenomeD is in de gemeentelijke bestemmingsplanneD . 
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0.4. Uitvoering van de beleidsdoelstellingen 

0.4.1. Organisatie van de afvalverwijdering 

Nulaltematief 

In bet Tweede Overij~else afvalstoffenplan is een drietal samenwerkingsgebieden aangewezen 
die zorgdragen voor de inzameling en bet vervoer van huishoudelijke afvalstoffen. Bij ·bet 
nulaltematief wordt de bestaande taakverdeling en samenwerking tijdens de planperiode 
gecontinueerd. De provincie heeft daarbij een beleidsvonnende en vergunningverlenende taak. 
De samenwerkingsgebieden dragen zorg voor de realisatie van be- en verwerkingscapaciteit en 
de gemeenten dragen zorg voor de inzameling van ·afval. Binnen de huidige structuur wordt, met 
name in NAO-verband, regelmatig overleg gevoerd tu~en GS en de besturen van de 
samenwerkingsverbanden over een breed scala aan ontwikkelingen binnen bet afvalstoffenbeleid. 
Binnen de gescbetste structuur is een trendverscbuiving waar te nemen van overleg naar een 
steeds becbtere samenwerking in NAO-verband. 

Ondanks deze trendverschuiving zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: 
de organisatie van de afvalverwijdering is in bet algemeen te versnipperd, ondoorzichtig 
en soms te kleinscbalig en ad hoc; 
de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overbeden bij de verwijdering van 
afval zijn onvoldoende gestroomlijnd; 
in NAO-verband zijn nog geen concrete initiatieven ten aanzien van de sturing van afval 
tot stand gekomen; 
de sturing van bet ontstaan en de verwijdering ten aanzien van bedrijfsafval en 
huisboudelijk afval is onvoldoende; 
in een aantal gevallen komt de benodigde be- en verwerkingscapaciteit moeizaam van de 
grond. 

De uitvoering van bet voorgenomen beleid ten· aanzien van preventie, hergebruik en verbranden 
(zie hoofdstuk 2) vereist de nodige inspanning en coordihatie van de .regio's. Ook dient adequaat 
te worden ingespeeld op de scbaalvergroting binnen de afvalverwerking en de daarvoor 
benodigde logistiek. Deze ontwikkelingen noodzaken tot een verdergaande samenwerking ten 
opzichte van bet nulaltematief. De buidige trend van overleg naar samenwerking dient daarbij 
te worden gecontinueerd en versterkt. Ten opzicbte van de huidige taakverdeling en overleg
structuur bij bet nulaltematief worden voor bet beleid in de planperiode twee altematieven 
onderscbeiden namelijk: 

I Intensieve samenwerking; 
II lnstellen sturingsorganisatie. 

Alternatief /: · Intensieve samenwerking 
Bij dit altematief wordt de trend naar samenwerking binnen de bestaande overlegstructuur 
geintensiveerd. De bevoegdheden van de provincie en samenwerkende gemeenten worden daarbij 
niet aangepast, maar effectief ingezet om bet afvalstoffenbeleid van bet PMB te realiseren. De 
kansen en bedreigingen die de partners zelf signaleren bij de uitvoering van bet afvalstoffenbe
leid worden daarbij als uitgangspunt genomen. 
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De kem van dit altematief is dat de sarnenwerking "bottom up" vanuit de praktijk van de 
beleidsuitvoering tot stand komt. De partners geven daarbij zelf aan ten aanzien van welke 
onderwerpen zij intensiever zullen sarnenwerken om bet voorgenomen afvalstoffenbeleid te 
realiseren. De samenwerking kan daarbij worden verankerd door bet vastleggen van gemeen
scbappelijke afspraken en besluiten in bestuursovereenkomsten tussen de regio's en de provincie 
en de gemeenten onderling. 

Alternatief II: Sturingsorganisatie 
Bij dit altematief wordt een gezamenlijke sturingsorganisatie met een juridiscbe status opgericbt. 
Deze sturingsorganisatie boudt zicb bezig met de operationele uitvoering van bet voorgenomen 
afvalstoffenbeleid en richt zich daarbij op een optimale afstemming tussen de deelprocessen 
binnen de verwijderingsketen. De sturingsorganisatie krijgt daarvoor een adequaat takenpakket 
door de partners toebedeeld.-·· 

De ( eventuele) keuze voor dit altematief gaat gepaard met bet toekennen van taken en 
bevoegdbeden van de provincie en de sarnenwerkingsgebieden aan de op te ricbten sturingsorga
nisatie. Daarbij kan de verantwoordelijkheid voor de realisering en exploitatie van be- en 
verwerkingscapaciteit van de regio's worden overgedragen naar de sturingsorganisatie. In bet 
verlengde biervan zouden de regio's zicb meer kunnen toeleggen op de planning, afstemming en 
uitvoering van de gescbeiden inzameling van buishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen. Tevens kan 
daarbij een aantal planningsactiviteiten van de provincie naar de gezamenlijke sturingsorganisatie 
worden overgedragen. De mate waarin bet overdragen van taken en bevoegdheden plaatsvindt 
is afhankelijk van de te kiezen vorm van de sturingsorganisatie. 

De beleidsontwikkeling ten aanzien van sturingsorganisaties vindt primair op landelijk niveau 
en in NAO-verband plaats. 

Het voorgenomen beleid van de provincie Overijssel tijdens de planperiode voor de partnerover
beden wordt primair gericbt op bet versterken van de bestaande trend van overleg naar 
samenwerking. De provincie zal daarbij een intensieve samenwerking zoals genoemd onder 
altematief I bevorderen. Wanneer door de uitvoering van dit altematief bet samenwerkingsproces 
tussen en met de regio's voldoende wordt geinitieerd, is '- afhankelijk van de beleidsontwikkeling 
op bovenprovinciaal niveau en bet bestuurlijk draagvlak van de regio's - een eventuele doorgroei 
naar een sturingsorganisatie mogelijk. Indien dit proces zicb voltrekt, wordt altematief ~I 
gerealiseerd. 

Het voorgenomen beleid ten aanzien van de sarnenwerking tussen de provincie en de regio's 
bevindt zicb binnen de bandbreedte van altematief I (intensieve samenwerking) en altematief II 
(sturingsorganisatie ). 

Bij de eventuele besluitvorming ten aanzien van een sturingsorganisatie zal de provincie de 
volgende uitgangspunten hanteren: 

een sturingsorganisatie beeft een duidelijke meerwaarde ten aanzien van een doelmatige 
en milieubygieniscbe verwijdering van afvalstromen; conform bet beleid van bet onderdeel 
verwijdering van het PMB; 
er is voldoende democratiscbe controle mogelijk; 
er is voldoende bestuurlijk draagvlak bij de samenwerkende Overijsselse regio's en 
gemeenten; 
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bet takenpakket en de organisatievorm bieden voldoende garanties voor een flexibele en 
efficiente bebeersing en sturing van afvalstoffen op operationeel niveau. 

Milieu-effecten 

De milieu-effecten van de beleidsalternatieven ten aanzien van de bestuurlijke indeling en de 
samenwerking tussen de partneroverbeden wordt bier uitgedrukt in de kans waarmee 
taakstellingen voor de verscbillende afvalstromen warden gerealiseerd (zie boofdstuk 2) en de 
mate waarin de biervoor genoemde knelpunten kunnen warden opgelost. In tabel 4.2-2 is de 
slaagkans van bet beleid bij de verscbillende alternatieven weergegeven. 

Tabel 0.4-1. Altematieven bij bet beleid ten aanzien van de partneroverbeden 

Relevante beleidbesllssing Nulaltematief I Opties voorgenomen beleid 

Altematief I Altematief n 

Samenwerking Overlcg met een trend Intensicve samenwer- Instelling sturingsorgani-
ricbting samenwcrking king "bottom-up" satie "top-down" 

Slaagkans belefd Matig Redelijk Groot 

Oplossen knelpunten Matig Redelijk Groot 

0.4.2. Beleid voor de doelgroepen, partneroverheden en de provincie 

In bet PAP-II badden de uitgangspunten 'voorkomen van afval' en 'bergebruik' en bet 
uitgangspunt 'partnership' betrekking op de uitvoering van bet beleid. Bij bet nulaltematief 
warden deze uitgangspunten gebandhaafd. De provincie banteert bij de instrumentenkeuze ter 
realisering van de activiteiten van bet voorgenomen beleid dezelfde uitgangspunten als bij bet 
nulaltematief; zij warden echter aangepast aan de op nationaal niveau ontwikkelde terminologie. 
Tevens wordt een extra uitgangspunt toegevoegd: 

voorkeursvolgorde volgens de Ladder van Lansink: 
Preventie -> Hergebruik/Nuttige toepassing -> Verbranden -> Storten; 
centrale positie voor de doelgroepen en partneroverheden: de provincie voert met de 
doelgroepen en partneroverheden overleg over de uitvoering van de taakstellingen. De 
provincie scbept daarbij zodanige randvoorwaarden dat de uitvoering zoveel mogelijk 
wordt vergemakkelijkt en gestimuleerd onder andere door de inzet van provinciale 
instrumenten; 
afrekenbare taakstellingen: per actor warden de taakstellingen geformuleerd die een 
oplossingsgericbt karakter hebben. 

Op bet niveau van uitgangspunten warden voor bet meest milieuvriendelijk altematief geen 
altematieven onderscheiden die redelijkerwijs in bescbouwing genomen kunnen warden. De 
strategische uitgangspunten van bet voorgenomen beleid warden bepaald door bet nationale 
beleidskader. 
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Taakstellingen en instrumenten 

Nulalternatief 
Ter realisering van bet afvalstoffenbeleid zoals geformuleerd in bet PAP-II maakte de provincie 
gebruik van voomamelijk direct regulerende instrumenten: 
• Vergunningverlening en handhaving; 
• Bestuurlijke sanctiemiddelen. 

Tevens werd in beperkte mate gebruik gemaakt van zelfregulerende instrumenten: 
• Overleg met gemeenten en samenwerkingsverbanden; 
• Educatie en voorlicbting (met name met betrekking tot kca); 
• Subsidies. 

Gedurende de uitvoering van bet beleid van bet PAP-II heeft zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan, die ter hand zijn genomen bij de uitvoering van bet PAP-II beleid en bij bet 
nulaltematief worden voortgezet. Op bet gebied van directe regulering gaat bet om ontwikkelin
gen betreffende de Wm. Op bet gebied van sociale regulering hebben zich, mede in gang gezet 
door bet NMP en NMP+, ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot bet preventieve beleid. 
Dit heeft onder meer zijn weerslag gekregen in de pr~vinciale nota Preventie van bedrijfsafval
stoffen. 

Voorgenomen beleUi 
Het voorgenomen beleid bestaat daamaast ten eerste uit een intensivering van bet juridische 
instrumentarium. Deze intensivering wordt vooral vorm gegeven door de inzet van een nieuw 
instrument, de provinciale milieuverordening (PMV), naast de integrale milieuvergunning. De 
inzet van bet financiele instrumentarium wordt gecontinueerd. Daamaast krijgt zelfregulering, 
dit wil zeggen bet door de doelgroepen en partneroverheden zelf, vrijwillig, oppakken van 
activiteiten, bij bet voorgenomen beleid een belangrijke functie. Bij bet voorgenomen beleid staat 
de inzet van instrumenten in een instrumentenmix centraal. 

Ten aanzien van directe regulerende instrumenten worden gedurende de planperiode de volgende 
instrumenten ingezet: 

de Provinciale Milieuverordening; 
vergunningverlening en handbaving. 

De eerste tranche van de PMV is in 1993 door de provincie Overijssel vastgesteld. Het betreft 
bier een voor bet onderdeel afvalstoffen nog maar gedeeltelijk ingeyulde PMV: alleen bet 
onderdeel Gevaarlijke afvalstoffen is van kracht ( eerste tranche van de PMV). De onderdelen 
Huishoudelijke afvalstoffen en Bedrijfsafvalstoffe~ zijn nog niet verwerkt en worden in de 
tweede en derde tranche opgenomen. Hierbij wordt de door bet IPO opgestelde model-PMV 
gevolgd en ingevuld voor de Overijsselse situatie. Voor huishoudelijke afvalstoffen wordt de · 
PMV beperkt ingezet. De gemeenten zijn grotendeels primair verantwoordelijk. De provincie 
verwacht echter wel dat de gemeenten verschillende onderwerpen voor huishoudelijke 
afvalstoffen gaan regelen. Het gaat onder meer om bet realiseren van een doeltreffende 
inzamelmethodiek en hoge scheidingsprestaties en bet invoeren van gedifferentieerde tarieven 
voor de inzameling. Een verplichting die met betrekking tot buisboudelijke afvalstoffen wel in 
de PMV wordt opgenomen, boudt in dat gemeenten worden verplicht om in de gemeente 
ingezamelde en/of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen te registreren. 
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Met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen zal in de PMV onder meer de doelmatige inzameling en 
verwijdering van bedrijfsafvalstoffen warden geregeld, wanneer sprake is van een bovengemeen
telijk belang (art. 10.13 lid 1 en art. 10.21 lid 1 Wm). Als onderdeel hiervan zullen de gemeen
ten warden verplicht tot een registratie van h0eveelheden afval. Daamaast wordt de inzet van 
mobiele puinbrekers buiten iniichtingen, beboudens vergunning, in de PMV verboden; 

Een wijziging voor de vergunningverlening is dat gedeputeerde staten nu ook bevoegd gezag zijn 
voor inricbtingen die vroeger onder de Wca-vergunningplicht vielen. Bij de vergunningverlening 
vormen de locatie- en doelmatigheidscriteria bet toetsingskader bij de vergunningverlening van 
afvalverwijderingsinricbtingen. De vergunningverlening wordt ingezet ten aanzien van de be
en verwerking van afval. Dit om een milieuhygienisch verantwoorde afvalverwijderingsketen te 
realiseren. Vergunningverlening zal tevens warden gebruikt om een doelmatige verwijde
ring(structuur) van gevaarlijk afval en .autowrakken te realiseren. · 

In bet kader van de handbaving zal streng warden opgetreden tegen bet zonder of in strijd met 
de vergunning in werking bebben van inrichtingen, in casu illegaal storten en verbranden, be
en verwerken. Met betrekking tot autowrakkeninricbtingen zal de bandbavingstaak worden 
overgedragen aan de gemeenten uitgezonderd de shredderinstallatie en bet provinciale 
autowrakkenterrein. Oak met bebulp van handbaving zal bet realiseren van een doelmatige 
verwijderingsstructuur voor gevaarlijk afval en autowrakken warden ondersteund. 

Tijdens de planperiode zal bet Stortverbod Afvalstoffen voor circa 30 categorieen van 
afvalstoffen van kracbt worden. Het gaat hierbij om recbtstreeks werkende stortverboden, gericht 
tot de exploitant van de stortplaats. Vooruitlopend op bet Stortverbod afvalstoffen zal in de 
milieuvergunning van stortplaatsexploitanteil een verbod opgenomen worden om gedurende de 
planperiode verscbillende categorieen afvalstoffen te storten, wanneer voor deze afvalstromen 
voldoende verbrandings- of bewerkingscapaciteit voorbanden is. Ten beboeve van de sturing van 
afvalstromen en de vergunningverlening voor verwijderingsinricbtingen wordt een adequaat 
registratiesysteem ontwikkeld. 

Bij de vergunningverlening voor bedrijven waarbij de provincie bevoegd gezag is, wordt 
conform de Wm (artikel 8.11, lid 3) bet beginsel van 'best bestaande technieken' gebanteerd, 
indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer dit niet bet geval is wordt teruggevallen op de 
'best uitvoerbare tecbnieken'. Voor bedrijfsafvalstoffen zal in de derde tranche van de PMV eep 
registratieverplichting worden opgenomen om een goed inzicht te verkrijgen in bet aanbod van 
nader te bepalen categorieen afvalstoffen. In overeenstemming met bet gestelde in artikel 8.12 
Wm wordt de voorkeur gegeven aan doelvoorscbriften. Wanneer deze voorschriften niet bet 
gewenste resultaat bebben, zal van middelvoorschriften gebruik worden gemaakt. 

Bij bet voorgenomen beleid worden financiele instrumenten in zeer beperkte mate ingezet. De 
provincie zal subsidies verstrekken ten behoeve van de uitvoering van een aantal activiteiten. Bij 
huisboudelijke afvalstoffen gaat bet om bet stimuleren van een gescbeiden inzameling van 
berbruikbare componenten. Voor bedrijfsafvalstoffen beeft de inzet van fmanciele instrumenten 
met name betrekking op onderzoek ter verbetering van verwijderings- en reinigingstecbnieken. 
Tevens wordt van de gemeenten een financiele inzet in de komende planperiode verwacbt. 

De provincie zal gedurende de planperiode de mogelijkheden en de noodzaak om de storttarieven 
te verbogen bestuderen en zo nodig verder uitwerken. Het tarievenbeleid zal op basis van een 
analyse van de effectiviteit op bet niveau van de afzonderlijke afvalstromen in onderlinge 
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samenhang met andere sturingsinstrumenten (bijvoorbeeld acceptatiebeleid) additioneel warden 
ingezet. Daamaast zal onderzocht warden wat de mogelijkheden zijn om tarieven te harmonise
ren, waardoor afvaltoerisme kan worden tegengegaan. Het beleid inzake tarieven zal worden 
afgestemd met de andere provincies. Studies en beleidsstandpunten van bet AOO, NAO, IPO en 
de Notitie tarievenbeleid van VROM zijn richtinggevend bij bet formuleren van bet Overijsselse 
afvalstoffenbeleid. 

Zelfregulerende instrumenten worden bij bet voorgenomen beleid veelvuldig ingezet. Ter 
realisering van een groot aantal doelstellingen zal gebruik worden gemaakt van voorlichting, 
educatie en overleg. Verschillende activiteiten worden overgelaten aan de partners bij de 
uitvoering. Van gemeenten wordt onder meer verwacht dat zij een gedifferentieerd inzameltarief 
zullen invoeren. Van de waterbeheerders wordt verwacht dat zij zullen zoeken naar een locatie 
voor opslag en start van baggerspecie; In overleg· met de partners binnen de noordelijke 
afvalregio zal een opvang- en calamiteitenregeling warden uitgewerkt, die zal worden afgestemd 
met de vier overige afvalregio's. 

De provincie zal een deel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bet afvalstoffen
beleid bij de bedrijven leggen. Dit geldt met name bij bedrijfsinterne milieuzorg en activiteiten 
met betrekking tot preventie. ZtJ mogelijk zullen ten aanzien van preventie overeenkomsten met 
branches worden gesloten over bet balen van doelstellingen in bet kader van bet preventiebeleid. 
Van de afvalverwijderingsbedrijven wordt verwacht dat zij verwerkingsmethoden voor de 
verscbillende afvalstromen ontwikkelen. Tevens dienen zij bedrijfsinterne milieuzorgsystemen 
door te voeren. Tevens wordt van de afvalverwijderingsbedrijven verwacht dat zij onderzoek 
doen naar de buidige hoeveelbeden afval en deze boeveelbeden op een adequate wijze zullen 
registreren. 

Oplossing leemten in kennis en informatie 
Van een groot deel van de beleidsinstrumenten is (nog) niet exact bekend op welke wijze zij 
binnen de bestuurlijk/juridische context kunnen worden ingezet en in welke mate zij bijdragen 
aan de realisering van beleidsdoelstellingen. 

Omtrent de invulling van de integrale milieuvergunning op bet gebied van afvalpreventie en de 
koppeling ervan aan bijvoorbeeld bedrijfsinterne milieuzorgsystemen bestaan nog veel 
onzekerbeden. Nog niet duidelijk is welke mogelijkheden voor de provincie in de model:
verordening van bet IPO worden uitgewerkt om regels te stellen voor de doelmatige inzameling 
en verwijdering van afvalstoffen in de derde tranche en welke mogelijkheden de provincie 
Overijssel heeft om verdergaande regels in haar verordening op te nemen. Het tarievenbeleid is 
sterk in ontwikkeling. In de loop van 1994 zal de Minister van VROM een Notitie tarievenbeleid 
aan de Tweede Kamer zenden. 

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat tijdens de planperiode de inzet van de instrumenten 
en taakstellingen voor de doelgroepen en partneroverheden voortdurend aandacht beboeft. Hierbij 
is bet evaluatieprogramma een belangrijk bulpmiddel. De inzicbten die voortkomen uit de 
evaluatie en de resultaten van de landelijke onderzoeksprogramma's en beleidsontwikkeling 
dienen daarbij te worden vertaald naar de provinciale situatie en worden verwerkt in bet jaarlijks 
vast te stellen provinciaal Milieu-uitvoeringsprogramma. 
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Meest milieuvriendelijk alternatief 
Het meest milieuvriendelijk altematief omvat een tweetal instrumenten-strategieen. In deze 
instrumenten-strategieen worden verdergaande toepassingen van instrumenten(mixen) 
voorgesteld. Bij de uitwerking is ingegaan op die instrumenten-strategieen die redelijkerwijs in 
bescbouwing genomen kunnen worden. 

Strategie A: Sterke intensivering directe regulering ondersteund door zelfregulering 

Strategieschets 
Op grond van de Wm heeft de provincie de bevoegdheid in baar PMV regels te stellen omtrent 
onder andere de doelmatige inzameling en verwijdering van afvalstoffen, wanneer sprake is van 
een bovengemeentelijk belang. Bij dit meest milieuvriendelijk altematief worden regels gesteld 
omtrent de wijze waarop categorieen van afvalstoffen moeten-worden ingezameld en verwijderd. 
Verder worden alle mogelijkheden die de PMV biedt ten aanzien van de directe regulering van 
afvalstoffenstromen en de verwijdering ervan gebruikt, waaronder bet verplicbten van de 
gemeenten tot bet opnemen van regels betreffende de afzonderlijke inzameling van in de PMV 
aangewezen componenten van buishoudelijke afvalstoffen. 

Daamaast kunnen bij de vergunningverlening voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd 
gezag is, voorwaarden warden opgenomen omtrent de doelmatige verwijdering van afvalstoffen 
uit de inricbting. Opname van middelvoorschriften beeft bij dit meest milieuvriendelijk altematief 
de voorkeur. Verdergaand kan gestreefd warden naar verinnerlijking van milieu-aspecten binnen 
de bedrijfsvoering. Strategie A bestaat verder uit een sterke intensivering van de bandbaving. De 
bandhaving zal stringent warden uitgevoerd, waarbij de samenwerking tussen de uitvoerende 
instanties een voortdurend punt van aandacbt zal zijn. Wanneer milieuzorg een wettelijke 
verplicbting wordt, zullen de voorwaarden die gesteld worden aan een milieuzorgsysteem warden 
gehandhaafd. 

Een beperking bij deze strategie is dat de rijksoverbeid in de Wm de voorkeur beeft gegeven aan 
doelvoorschriften en dat naar verwachting voor een bestendige relatie tussen de provincie en de 
doelgroepen een gezamenlijke verantwoordelijkheid op termijn doeltreffender zal zijn dan 
eenzijdige directe regulering. 

Strategie B: lntensivering directe regulering met een sterke inzet van financiil' 
instrumenten 

Financiele instrumenten warden sterk ingezet. De provincie zal in baar PMV een brongericbt 
tarievenbeleid gaan voeren. Voor gemeenten wordt de verplicbting opgenomen om een beffing 
te leggen op de afvalboeveelheid geproduceerd door. bijvoorbeeld de buisboudens. Ook voert de 
provincie een effectgericbt tarievenbeleid. Dit krijgt vorm met bebulp van artikel 10.29 Wm door 
middel van opname van regels in de PMV. Regels warden gesteld met betrekking tot 
tariefhannonisatie en tariefdifferentiatie. 

Daamaast wordt op provinciale of interprovinciale schaal, een proefproject met verhandelbare 
emissierecbten gestart. Naar verwacbting zal dit instrument een goede bijdrage kunnen leveren 
aan bet brongericbte instrumentarium, waardoor bet aandeel preventie kan toenemen. 

Er bestaan ten aanzien van de uitvoerbaarbeid van deze strategie nog veel onduidelijkheden 
omtrent de mogelijkheden die de provincies bebben om zelfstandig een tarievenbeleid te voeren. 
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Naar verwachting zijn de mogelijkheden voor de provincies klein. Op nationaal niveau wordt 
onderzoek uitgevoerd naar de juridische, economiscbe en bestuurlijke mogelijkheden voor bet 
opzetten van een systeem van verbandelbare emissierecbten. Voorlopig bestaan er op deze punten 
nog veel onduidelijkheden en onzekerbeden. 

Verschillen nulaltematief, voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk alternatief 

In bet PAP-II beeft de provincie verscbillende activiteiten geformuleerd. Deze activiteiten 
werden met bebulp van een ten opzicbte van bet voorgenomen beleid andere inzet van bet 
instrumentarium tot uitvoering gebracht. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief kent de inzet 
van bet instrumentarium wederom andere accenteo. Io de onderstaande tabel zijn de verscbillen 
in beeld gebracbt, waarbij de inzet van directe regulering, financiele regulering en zelfregulering 
is weergegeven. 

Tabel 0.4-2. Vergelijking van de inzet van instrumenten bij bet nulaltematief, bet 
voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief 

Altematieven 

Nulaltematief 

Meest mllieuvriende
Jijk altematief 

A 

B 

Directe regulering Financii!le regulering 

+ + 

., 

+++ + 

++ ++ 

Zelfregulering 

+/-

++ 

+ 

Toelichting 
+/- gcringc i.117.et 
+ rcdclijkc i.117.et 
++ stcrkc i.117.et 
+++ zccr stcrkc i.117.et 

Uit de tabel blijkt dat bet voorgenomen beleid een intensivering ten opzicbte van bet 
nulaltematief inboud met betrekking tot directe regulering en zelfregulering. De varianten van 
bet meest milieuvriendelijk altematief bouden eeo intensivering in met betrekking tdt 
respectievelijk directe regulering en financiele regulering. Vanwege de genoemde beperkingen 
voor de uitvoering van bet meest milieuvriendelijk altematief wordt gekozen voor bet 
voorgenomen beleid. 

Milieugevolgen 

Nulalternatief 
Wanneer bet nulaltematief wordt gevolgd zullen naar verwacbting de verwijderingsdoelstellingen 
uit boofdstuk 2 en 3 niet warden gerealiseerd. Storten zal niet genoeg afnemen en preventie en 
bergebruik zullen een te laag aandeel vormen binnen de verwijderingssporen. Als gevolg biervan 
zal bet stortruimtebeslag verder toenemen en zal er onnodig verlies aan kostbare grondstoffen 
optreden. 

Voorgenomen beleitl 
Bij bet voorgenomen beleid worden naar verwacbting de in boofdstuk 2 en 3 geformuleerde 
doelstellingen gerealiseerd. Hierdoor zal bet preventie-aandeel toenemen en zal bet aandeel van 
de overige verwijderingssporen dalen. Het stortruimtebeslag zal dalen. Nieuwe vergunningen 
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voor verwijderingsinricbtingen worden getoetst aan locatie- en doelmatigbeidscriteria, waardoor 
randvoorwaarden voor een milieuvriendelijk afvaltransport worden gecreeerd en een doelmatige 
en milieubygieniscb verantwoorde verwijdering wordt gegarandeerd. Financiele instrumenten 
worden bij bet voorgenomen beleid in geringe mate versterkt ingezet. Dit zal moeten leiden tot 
een effectiever gebruik van grondstoffen. Van de bedrijven wordt een grote inspanning verwacbt. 
Waar mogelijk zal de provincie of een partner bij de uitvoering met bebulp van een preventie
team tecbniscbe bijstand verlenen om produktieprocessen scboner te laten verlopen. Ook zullen 
de bestaande knelpunten ten aanzien van de uitvoering van bet afvalstoffenbeleid in voldoende 
mate worden opgelost. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
De slaagkans om de verwijderingsdoelstellingen te realiseren is bij bet meest milieuvriendelijk 
alternatief ten opzicbte van bet voorgenomen -beleid ·gr-0ter. De bij de strategieen genoemde 
beperkingen vormen ecbter aanleiding om bet meest milieuvriendelijk altematief (nog) niet uit 
te voeren. 

0.5. Te nemen en genomen besluiten 

Bij bet opstellen van de beleidsaltematieven is rekening gebouden met een aantal besluiten van 
overbeidslicbamen (VROM, IPO, AOO, NAO). Het gaat hierbij o.a. om de bestaande wet- en 
regelgeving ten aanzien van afvalstoffen, bet Nationaal Milieubeleidsplan (-plus), bet NMP2 en 
TJP.A. 

In de toekomst zal een aantal besluiten worden genomen die van invloed kunnen zijn op de 
koers van bet afvalstoffenbeleid. Het gaat bierbij om de uitwerking van bet NMP ( +) en NMP2, 
de vaststelling van bet tweede Tienjarenprogramma Afvalverwijdering (TJP.2) en de toekomstige 
wet- en regelgeving. Voor zover mogelijk is hiermee zoveel mogelijk rekening gebouden. 

Tijdens de planperiode zullen op provinciaal niveau onder andere de volgende uitvoeringsbe
sluiten warden genomen: 

besluiten in bet kader van bet NAO-project Herstfucturering Noordelijke Afvalcontracten 
bet jaarlijkse Milieu-uitvoeringsprogramma; 
vergunningen voor verwijderingsinricbtingen. 

0.6. Evaluatie van bet onderdeel Verwijdering PMB 

0.6.1. Inleiding 

Conform de ricbtlijnen dient bij bet vaststellen van bet PMB een onderzoeksprogramma voor 
de zogenaamde "evaluatie-acbteraf" te worden vastgesteld. Het onderzoeksprogramma dient zich 
te richten op bet evalueren van de voortgang in de uitvoering van bet geformuleerde 
afvalstoffenbeleid. Bij bet ontwikkelen van bet evaluatieprogramma is nauw aangesloten bij de 
voor de provincie Overijssel ontwikkelde methodiek van beleidsmonitoring. 

Door beleidsaanpassingen voortkomende uit de beleidsmonitoring en de aanvullende evaluatie 
kan dan tijdig worden gereageerd op nieuwe inzicbten in de milieuproblematiek, veranderende 
ideeen over bet afvalbeleid en problemen in de planuitvoering. De evaluatie leidt dan tot 
continuiteit in de beleidsontwikkeling. 
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0.6.2. Het evaluatieprogramma 

In de voor de provincie ontwikkelde metbodiek van beleidsmonitoring valt, analoog aan de door 
bet IPO ontwikkelde metbodiek, een onderscheid te maken in de volgende drie soorten 
inboudelijke indicatoren: 

bronindicatoren: bebben betrekking op de oorzaken en veroorzakers (doelgroepen) van 
milieuproblemen; 
effectindicatoren: hebben betrekking op de kwaliteit van bet milieu; 
prestatie-indicatoren: bebben betrekking op de maatscbappelijke respons op de 
milieuproblemen met als doe) bet milieu te verbeteren. Ze bebben betrekking op de 
prestaties ten aanzien van de uitvoering van bet milieubeleid. 

De prestatie-indicatoren worden ·jaarlijks-geevalueerd~ ·De bron- en effect~indicatoren worden 
in bet gebeel vierjaarlijks geevalueerd. Afgeleid van de landelijke monitoring zal de provincie 
op voor Overijssel specifieke onderdelen een tussentijdse evaluatie maken. 

Daamaast kan met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen bij de evaluatie aanvullend 
worden ingegaan op: 

1. Provinciegrensoverscbrijdend afvaltransport. 
2. De programmering van de eindverwerking. 
3. Calamiteiten, beleidsaanpassingen en tecbniscbe ontwikkelingen. 

Bij de evaluatie van de bierboven genoemde punten zal bet op te zetten Overijsselse 
registratiesysteem een belangrijke spilfunctie vervullen. 

De uit te voeren evaluatie-activiteiten zullen worden afgestemd op die van bet AOO en bet 
RIVM. Met name in bet jaar 1995, waarin bet tweede TJPA (TJP.2) door bet AOO zal worden 
vastgesteld, zullen de evaluatie-activiteiten worden afgestemd op de beleidsonderbouwende 
onderzoeken, bet TJP .A en bet bijbeborende MER. 

In de verscbillende uitvoeringsparagrafen van dit MER zijn·op diverse plaatsen leemten in kennis 
beschreven. Gedurende de planperiode zal periodiek worden nagegaan in welke mate nieuwe 
informatie voorbanden is en wat de betekenis daarvan is voor de uitvoering van bet geformuleer:
de afvalstoffenbeleid. 
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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Het MER 

Voor U ligt bet Milieu-Effectrapport (MER) van bet onderdeel Veiwijdering van bet Provinciaal 
Milieubeleidsplan Overijssel (PMB) voor de periode 1995-2003. Deze paragraaf bevat bet 
voorgenomen beleid voor huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijk afval en 
autowrakken. 

In dit MER worden alternatieven voor de veiwijdering van de ~vengenoemde afvalstromen 
beschreven en beoordeeld op bun milieugevolgen. Deze altematieven zijn een bulpmiddel voor 
bet bepalen van bet nieuwe afvalstoffenbeleid, zoals dat door Gedeputeerde Staten geformuleerd 
is in bet onderdeel Veiwijdering van bet ontwerp-PMB. Het ontwerp-PMB bevat namelijk bet 
uiteindelijk gekozen beleid. De onderbouwing van dit beleid vindt u terug in dit MER. 

Relatie MER en PMB 

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubebeer (Wm) en de daarin opgenomen boofdstukken, 
waaronder bet boofdstuk Plannen van kracbt geworden. Ten gevolge hiervan zijn de provincies 
verplicbt om binnen twee jaar ( dus v66r 1 maart 1995) een integraal milieubeleidsplan op te 
stellen. Dit (integrale) milieubeleidsplan zal betrekking hebben op een groot aantal milieutbema's, 
waaronder de veiwijdering van afvalstoffen. Het onderdeel Veiwijdering van bet PMB treedt in 
de plaats van het Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992 (PAP II), bet Provinciaal Autowrak
kenplan 1989-1993 en bet Provinciaal Plan Veiwijdering Zuiveringsslib. 

Volgens bet Besluit Milieu-effectrapportage is bet opstellen van een milieu-effectrapport (MER) 
- als bulpmiddel bij de besluitvorming - van een plan voor de verwijdering van afvalstoffen 
verplicbt. Deze verplicbting geldt voor de te 'kiezen metbode voor de be- en veiwerking van 
afvalstoffen, de daarvoor te creeren voorzieningen en de locatie van die voorzieningen 
(inricbtingen). De formele procedure voor bet opstellen van dit MER is gestart met de publikatie 
van de startnotitie voor bet onderdeel Veiwijdering Afvalstoffen Milieubeleidsplan provinci'e 
Overijssel 1995-2003. De startnotitie beeft van 30 juli 1993 tot en met 17 september 1993 ter 
inzage gelegen. 

Op 8 oktober 1993 is bet Advies voor ricbtlijnen van de Commissie voor de Milieu
effectrapportage uitgebracbt. De Commissie geeft bierin een advies voor de inboud van bet op 
te stellen MER. Bij bet opstellen van bet advies voor ricbtlijnen beeft de Commissie de 
inspraakreacties ten aanzien van de startnotitie in bescbouwing genomen. 

Op basis van bet bovengenoemd advies en de inspraakreacties ten aanzien van de startnotitie 
bebben Gedeputeerde Staten de ricbtlijnen voor bet op te stellen MER voor bet onderdeel 
Veiwijdering van bet PMB op 14 december 1993 vastgesteld. De ricbtlijnen zijn de leidraad 
geweest bij bet opstellen van dit MER. 

De procedures voor bet opstellen van bet MER en PMB zijn volgens wettelijk voorschrift zoveel 
mogelijk aan elkaar gekoppeld. 
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Provinciale Staten van Overijssel treden voor de m.e.r.-procedure op als initiatiefnemer en als 
bevoegd gezag. Zij bebben ecbter de werkzaamheden in bet kader van de onderbavige m.e.t.
procedure gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten stellen bet PMB vast. De 
procedure wordt nader omschreven in het ontwerp-PMB. 

1.2. Probleem- en doelstelling 

Sinds het uitbrengen van het Overijsselse Afvalstoffenplan in 1986 heeft het beleid voor de 
verwijdering van afvalstoffen zicb stormachtig ontwikkeld. In deze periode is een aantal 
beleidsbeslissingen genomen dat van grote betekenis is voor bet toekomstige afvalstoffenbeleid 
van de Provincie Overijssel. Belangrijke ontwikkelingen waren de totstandkoming van het NMP, 
NMP+, NMP 2, bet Tienjarenprogramma -Afval ·1992-2002 van bet Afval Overlegorgaan, het 
Meerjarenprogramma Gevaarlijk Afval en bet NAO Visiedocument fase 1. 

Bij het opstellen van bet onderdeel Verwijdering van bet PMB Overijssel 1995-2003 dient de 
volgende vraagstelling te warden beantwoord: 

Op welke wijze kunnen de knelpunten van het huidige afvalstoffenbeleid worden opgelost? 
Hoe kunnen de recente ontwikkelingen binnen het landelijk en interprovinciaal 
afvalstoffenbeleid worden vertaald naar de specifieke Overijsselse situatie? 

Op boofdlijnen valt dit te vertalen in de volgende doelstelling voor bet toekomstige Overijsselse 
afvalstoffenbeleid: 

Beheersing en sturing van afvalstromen, zodanig, dat het ontstaan van afval zo veel 
mogelijk wordt voorkomen, dat zo veel mogelijk afval wordt hergebruikt of nuttig 
toegepast, het overblijvende afval wordt verbraruf met energieterugwinning of via nieuwe 
technieken op vergelijkbare wijze in volume wordt teruggebracht en dat alleen het niet 
brandbare afval wordt gestort. 

1.3. Inhoudelijke aspecten van bet MER 

Inhoud van dit MER 

Het ontwikkelen van beleidsaltematieven en bet vergelijken van de milieugevolgen is bij het 
opstellen van dit MER de centrale activiteit geweest. De beleidsaltematieven zijn als basis 
gebruikt voor bet opstellen en vaststellen van bet onderdeel Verwijdering van het ontwerp-PMB. 
Door het beschrijven van de milieu-effecten zijn de gevolgen van de verscbillende beleidsopties 
voor bet PMB voortdurend in beeld gebracht. Hierdoor heeft een wisselwerking plaatsgevonden 
tussen het PMB en bet MER. De beschrijving en de vergelijking van de milieugevolgen is een 
belangrijk hulpmiddel geweest bij de afweging van de beleidsaltematieven en de keuze ten 
aanzien van het voorgenomen beleid van bet ontwerp-PMB. Conform de richtlijnen zijn in dit 
MER de volgende altematieven uitgewerkt: 

bet nulaltematief; 
het voorgenomen beleid; 
bet meest milieuvriendelijk altematief. 

8 Naast verbranden kan bet hierbij gaan om technieken waarmcc bet volume van afval op vergelijkbare wiju 
gereduccerd kan worden, tegen vergelijkbare kosten en met vergelijkbare milieu-effecten. 
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Voor beslissingen die reeds op nationaal niveau zijn genomen, zijn geen altematieven in dit 
MER ontwikkeld. Een voorbeeld biervan is de voorkeursvolgorde: preventie -bergebruik/nutti
ge toepassing - verbranden - storten. Deze landelijk erkende voorkeursvolgorde is een 
uitgangspunt voor bet onderdeel Veiwijdering. 

Vanwege bet strategiscbe karakter gaat bet onderdeel Veiwijdering niet in op de feitelijke 
locatiekeuze en bet benodigde voorzieningenniveau van concrete inricbtingen. Daarom zijn er 
voor deze ondeiwerpen in dit MER geen altematieven ontwikkeld. 

Naast de beleidsaltematieven en de milieugevolgen zijn in de uitvoeringsparagrafen de leemten 
in kennis en informatie in beeld gebracbt en is aangegeven op welke wijze daarmee wordt 
omgegaan. 

Werkwijze 

Conform de ricbtlijnen voor dit MER zijn per ondeiwerp relevante beleidsbeslissingen 
geselecteerd. Ten aanzien van deze te nemen beslissingen is een aantal beleidsopties onderzocht. 
Voor zover de beslissingen redelijkerwijs in dit MER in bescbouwing genomen konden worden, 
zijn ze tot een beleidsalternatief voor de afvalstromen, veiwijderingsketen of de uitvoering van 
bet beleid uitgewerkt. 

De beleidsaltematieven in dit MER bebben betrekking op beslissingen betreffende: 
de mate van preventie, bergebruik/nuttige toepassing, verbranden en storten van 
afvalstromen; 
de toetsing van de locatiekeuze van inricbtingen aan de ruimtelijke aspecten; 
criteria met betrekking tot de doelmatigbeid van de afvalveiwijdering; 
de organisatie van de afvalveiwijdering; 
de activiteiten voor de provincie, de doelgroepen en de partneroverbeden en de inzet van 
het instrumentarium. 

De bandbreedte van de verschillende oplossingsrichtingen is verkend, waama voorstellen zijn 
gedaan voor bet nulaltematief, bet voorgenomen beleid ·en bet meest milieuvriendelijk altematief. 
Hierbij zijn voortdurend milieu-aspecten betrokken. · 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de beleidsaltematieven voor de verscbillende afvalstromen. Per 
afvalstroom wordt bet huidige aanbod en de verwijdering beschreven. Vervolgens worden bet 
huidige provinciale afvalstoffenbeleid, de knelpunten en de relevante beleidsontwikkelingen in 
beeld gebracht. Daarna worden de veiwijderingsdoelstellingen met de milieugevolgen 
beschreven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de veiwijderingsdoelstellingen uitgevoerd 
kunnen worden. Daarbij worden leemten in kennis en informatie beschreven en de wijze waarop 
deze zullen worden opgelost. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de verwijderingsketen. Het gaat bierbij om de benodigde be- en 
veiwerkingscapaciteit en de te banteren doelmatigheids- en locatiecriteria. Wat betreft de be
en verwerkingscapaciteit worden de huidige situatie en de gevolgen van beleidsaltematieven voor 
de afvalstromen op de benodigde be- en veiwerkingscapaciteit beschreven. Van de buidige 
situatie worden bet buidige provinciale afvalstoffenbeleid, de knelpunten en de relevante 
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beleidsontwikkelingen in beeld gebracht. Van de bij de beleidsaltematieven benodigde be- en 
verwerkingscapaciteit van de keten worden de milieugevolgen beschreven. Voor de bij de 
vergunningverlening te hanteren doelmatigheids- en locatiecriteria wordt een aantal beleidsalter
natieven en de daarmee samenhangende milieugevolgen beschreven. 

In hoofdstuk 4 komt de uitvoering van het beleid aan bod. Hierin worden beleidsaltematieven 
voor de partneroverheden en de doelgroepen, de uitvoering van activiteiten, de inzet van 
instrumenten en de milieugevolgen van de altematieven beschreven. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de te nemen en genomen besluiten van overheidsorganen die 
betrekking hebben op de altematieven die in dit MER aan de orde komen. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de wijze waarop de uitvoering van bet onderdeel Verwijdering van bet 
PMB te zijner tijd zal warden geevalueerd. 
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2. Afvalstromen 

2.1. Inleiding 

2.1.1. Algemeen 

In dit boofdstuk wordt ingegaan op de afvalstromen van de provincie Overijssel. Hierbij worden 
conform de indeling in de Wet milieubebeer de vier afvalstromen beschreven waarvoor in bet 
PMB beleid wordt verwoord: buisboudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijk afval 
en autowrakken. 

2.1.2. Totaaloverzicht afvalstromen 

In 1984 werd 1010 kton afval geregistreerd. De Overijsselse afvalproduktie in 1992 bedroeg 
ongeveer 2012 kton. Hiervan werd 955 kton bergebruikt/ nuttig toegepast. Een klein deel, 
namelijk 22 kton werd verbrand. Het grootste deel, 1026 kton, werd gestort. Ongeveer 9 kton 
van bet gevaarlijk afval werd fysiscb-cbemiscb verwerkt. Tabel 2.1-1 geeft een overzicht van 
bet aanbod en de verwijdering per boofdafvalstroom in 1992. 

Tabel 2.1-1. 

Hoofdstroom 

Huishoudelijke 
afvalstoffen 

Bedrij fsafvalstof-
fen 

Gevaarlijk afvaJ 

Autowrakken 

Totaal 

Aanbod en verwijdering van Overijssels afval, exclusief preventie, in 1992 
(in kton) 

"" i_ , 
:Aanbod _]; Herge- Verbranden Storten Fysisch-chemi--- i 

--~ bruik/nuttige sche verwer-~-,. 
'- -' toe passing king :: ~· ~ 

-- ~ 

rJ -
42Q - 47 373 

\.. 

i"' ' 
::t53t ~ 883 12 636 . -

~ - ~ 

'29 ~ 1 10 9 9 . -- -· 
"32 24 8 

I ...__,, ::--- ,,,,.~ "" 
{ .,., ~:: 

io12· ~- 955 22 1026 9 
I • ~"'-· 

De aanbods- en verwijderingsboeveelheden worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt in 
deelstromen en waar nodig substromen. 

2.1.3 . . Opbouw 

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 wordt ingegaan op de vier prioritaire afvalstromen van de 
provincie, te weten buisboudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijk afval en 
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autowrakken. Waar nodig zijn deze afvalstromen onderverdeeld in substromen, deelstromen en/of 
componenten. Per afvalstroom komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
1. Huidige situatie; 
2. Beleidsaltematieven; 
3. Uitvoering; 
4. Milieugevolgen. 

Hiema wordt de inboud van de onderwerpen 1 tot en met 4 kort toegelicbt. 

1. Huidige situatie 

Per afvalstroom wordt de buidige situatie beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de volgende 
aspecten: 

boeveelbeid en wijze van verwijdering; 
de betrouwbaarbeid van de basisgegevens; 
bet buidige beleid uit PAP-II of ander provinciaal beleid; 
knelpunten in de uitvoering van bet provinciaal beleid; 
de relevante beleidsontwikkelingen. 

De beschrijving van de buidige situatie vormt de basis voor de ontwikkeling van de beleidsalter
natieven. 

2. De beleidsaltematieven 

Ten aanzien van de verwijdering van de afvalstromen is een aantal verwijderingssporen te 
onderkennen: preventie, bergebruik/nuttige toepassing, verbranden en storten. De verbouding 
tussen deze verwijderingssporen vormt een relevante beleidsbeslissing. Bij bet nemen van een 
dergelijke beleidsbeslissing vormt de landelijk erkende voorkeursvolgorde bet uitgangspunt (de 
zogenaamde verwijderingsladder): 
1. Preventie; 
2. Hergebruik; 
3. Nuttige toepassing; 
4. Verbranden; 
5. Storten. 

Voor elke (sub-)afvalstroom is een nulaltematief, een voorgenomen beleid en een meest 
milieuvriendelijk altematief ontwikkeld. Bij bet formuleren van deze beleidsaltematieven is 
rekening gebouden met de (verwacbte) toename van bet afvalstoffenaanbod tijdens de 
planperiode. Hiema worden de boofdlijnen van de genoemde altematieven toegelicbt. 

Nulalternatief 
Het nulaltematief is een belangrijk bulpmiddel bij bet beschrijven en vergelijken van de 
milieugevolgen van bet voorgenomen beleid. Het nulaltematief dient daarbij als referentiepunt. 
Het nulaltematief is de situatie die zicb in 1998 voordoet bij de voortzetting van bet beleid uit 
PAP-II. Hierbij wordt verondersteld dat de mate van preventie, bergebruik/nuttige toepassing, 
verbranden en storten in 1998 gelijk zal blijven aan de buidige situatie. Onder de buidige situatie 
wordt bier de situatie in 1992 verstaan. Dit tijdstip is als referentiejaar gekozen, omdat biervan 
met betrekking tot de verwijdering van afvalstromen de beste gegevens voorbanden zijn. Ten 
aanzien van bet afvalaanbod in 1998 is rekening gebouden met de te verwacbten jaarlijkse groei. 
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De buidige verbouding tussen de verwijderingssporen wordt bij bet nulaltematief als bet ware 
"bevroren". Het nulaltematief is daarmee een bypotbetiscb altematief dat de werkelijkheid 
vertekend weergeeft. In werkelijkheid zal de onderlinge verbouding tussen de verwijderingsspo
ren veranderen, ook als bet buidige provinciale beleid ongewijzigd blijft. Dit als gevolg van de 
inspanningen van bet Rijk, gemeenten en doelgroepen. Ondanks deze vertekening kan met dit 
nulaltematief de koerswijziging van bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet PAP-II goed 
inzicbtelijk warden gemaakt. Hierdoor neemt de betekenis van bet nulaltematief als referentie
punt toe, omdat de resultaten van bet beleid gericbt op preventie en hergebruik duidelijk tot 
uitdrukking kunnen warden gebracht. 

Voorgenomen beleUJ 
Het voorgenomen beleid gaat uit van doelstellingen welke in de meeste gevallen recbtstreeks 
volgen uit de doelstellingen · van bet nationale · beleid. Het gaat hierbij om de kwantitatieve 
verwijderingsdoelstellingen die onder andere in bet kader van bet Tienjarenprogramma Afval en 
in Implementatieplannen voor de verschillende afvalstromen zijn geformuleerd. Op basis hiervan 
zijn in bet voorgenomen beleid voor bet jaar 1998 per (sub-)afvalstroom verwijderingsdoelstel
lingen geformuleerd. In bijlage 4 wordt nader ingegaan op de vertaalslag van bet landelijke 
beleid naar de Overijsselse situatie. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Het meest milieuvriendelijk altematief is een optie met een meer milieuvriendelijk karakter dan 
bet voorgenomen beleid, die redelijkerwijs in beschouwing kan worden genomen. Het sluiten 
van de produktie- en consumptieketen wordt hierbij ten opzichte van bet voorgenomen beleid 
gestimuleerd en geoptimaliseerd. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief heeft dit betrekking 
op een aanscherping van preventie en hergebruik/nuttige toepassing ten opzichte van bet 
voorgenomen beleid. 

Aanbodscenario s 
Het afvalaanbod is per beleidsaltematief voor een aantal ijkjaren doorgerekend (zie bijlage 3). 
In paragraaf 2.2 t/m 2.5 wordt alleen bet aanbod en de verwijdering van de afvalstromen aan bet 
eind van de planperiode (1998) beschreven. In. paragraaf 2.6 wordt ingegaan op de afvalverwij
dering tot bet jaar 2010. 

Als gevolg van bet hogere preventie-aandeel is de hoeveelheid afgedankt afval bij bet mee~t 
milieuvriendelijk .alternatief lager dan bij bet voorgenomen beleid en nulaltematief. Het totale 
aanbod (inclusief preventie) ligt bij bet meest milieuvriendelijk altematief een fractie boger dan 
bij bet nulaltematief en bet voorgenomen beleid. Dit verschil wordt verkJaard door de 
gehanteerde rekenmethode (zie bijlage 3). 

3. Uitvoering 

De verwijderingsdoelstellingen worden uitgedrukt in percentage en kiloton per verwijderings
sp<>Or. Om een indruk te geven hoe deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, wordt bij 
de afzonderlijke (sub-)afvalstromen ingegaan op de uitvoering van bet voorgenomen beleid. Het 
gaat hierbij om een globale omschrijving van de activiteiten voor de provincie, de partnerover
heden en de doelgroepen. Tevens wordt ingegaan op enkele leemten in kennis, waarbij 
oplossingsrichtingen worden aangegeven. In boofdstuk 4 worden de uitvoeringsactiviteiten 
concreet weergegeven. Tevens wordt in hoof dstuk 4 ingegaan op bet nulaltematief en bet meest 
milieuvriendelijk altematief. 
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4. Milieugevolgen 

Het onderdeel Verwijdering uit bet PMB beeft een strategiscb karakter. De beleidsaltematieven 
ricbten zicb met name op de mate van preventie, bergebruik/nuttige toepassing, verbranden en 
storten van de afvalstromen tijdens de komende planperiode. De beschrijving en vergelijking van 
de milieugevolgen van de beleidsaltematieven sluit bierbij aan. Preventie en bergebruik bebben 
minder nadelige milieugevolgen dan verbranden of storten. De beschrijving van de mate waarin 
dit wordt bevorderd, levert een maat op voor de milieugevolgen van bet (voorgenomen) beleid. 
De milieugevolgen van bet voorgenomen beleid warden daarom beschreven in de toename of 

.afname van bet aandeel preventie, bergebruik/nuttige toepassing, verbranden en storten bij bet 
voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief en bet meest milieuvriendelijk altematief. 

Bij deze wijze van effectbeschrijving en vergelijking ten opzicbte van bet nulaltematief en bet 
meest milieuvriendelijk altematief wordt aangebaakt op de brongericbte koers van bet 
afvalstoffenbeleid die gericbt is op bet sluiten van de grondstof- en energiekringloop. De 
vergelijking beeft daarmee bet karakter van een kwalitatief deskundigenoordeel. 

In paragraaf 2.6, afvalverwijdering in perspectief, wordt een bescbouwing gegeven over de wijze 
waarop de afvalverwijdering op de lange termijn (tot 2010) plaats zou kunnen vinden. Dit 
perspectief wordt vergeleken met de beleidsaltematieven voor de planperiode. 

2.2. Huishoudelijke afvalstoffen 

2.2.1. Inleiding 

Circa 21 % van de totale boeveelbeid Overijssels afval bestaat uit buisboudelijke afvalstoffen. 
Huisboudelijke afvalstoffen zijn afkomstig uit particuliere buisboudens en warden van 
gemeentewege ingezameld. Bij buisboudelijke afvalstoffen kan een onderscbeid warden gemaakt 
in de substromen buishoudelijk en grof huishdudelijk afval. Huishoudelijk afval wordt door de 
reinigingsdienst wekelijks ingezameld. Grof huishoudelijk" afval is te groot of te zwaar om via 
de normale weg aan de reinigingsdienst aan te bieden en wordt daarom veelal apart ingezameld. 

2.2.2. Huidige situatie 

Hoeveelheden en verwijdering 

In 1992 bedroeg bet totale aanbod van huishoudelijke afvalstoffen in Overijssel circa 437 kton 
(zie tabel 2.2-1). Hiervan werd 373 kton gestort. De gescheiden inzameling ten behoove van 
bergebruik/nuttige toepassing bedroeg 47 kton. Het aandeel preventie bedroeg 17 kton. 
Verbranding van huishoudelijke afvalstoffen vond in 1992 niet plaats. 
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Tabel 2.2-1. Aanbod en verwijdering buisboudelijke afvalstoffen in 1992 (in kton) 

Substroom Aanbod in Preventie Hergebruik/ Verbranden Storten 
kton Nuttige toe-

passing 

Huishoudelijk afval 393 17 20 356 

Gror huishoudelijk arval 44 27 17 

Totaal 437 17 47 373 

Van de totale boeveelbeid buisboudelijke afvalstoffen was bet aandeel preventie 4%. Ongeveer 
11 % werd bergebruikt/nuttig toegepast en 85% gestort. Onderverdeeld naar substromen was van 
bet buishoudelijk afval bet aandeel preventie 4%. Ongeveer 5% werd bergebruikt/nuttig 
toegepast en 91 % gestort. Van bet grof buishoudelijk afval werd ongeveer 61 % bergebruikt/nut
tig toegepast en 39% gestort. 

Er zijn in Overijssel 3 samenwerkingsgebieden die betrokken zijn bij de verwijdering van 
buishoudelijke afvalstoffen, te weten bet Gewest Midden-IJssel, de Regio Twente en de Regio 
IJssel-Vecbt. De hoeveelbeid inwoners per samenwerkingsgebied verscbilt sterk. Dit is 
weergegeven in tabel 2.2-2. 

Tabel 2.2-2. Overijsselse samenwerkingsgebieden 

Aangesloten Overijsselse ge- Totaal aantal inwoners per 
meenten 15-3-1993 (x 1000) 

Gewest Midden-IJssel (GMY) 6 130 

Regio Twente (RT) 21 581 

Regfo IJssel-Vecht (RYV) 18 328 

Totaal 45 1039 . 

De samenwerkingsgebieden hebben een provinciegrensoverschrijdend karakter. Per samenwer
kingsgebied zijn in bet Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992 (PAP-II) inricbtingen voor de 
be- en verwerking van huisboudelijke afvalstoffen aangewezen. De samenwerkingsgebieden 
dragen zorg voor de uitvoering van dit plan. Ten aanzien van de inzameling en be- en · 
verwerking van de buisboudelijke afvalstoffen nemen de samenwerkingsverbanden een steeds 
grotere plaats in. 

In tabel 2.2-3 is de im- en export weergegeven van buisboudelijke afvalstoffen met betrekking 
tot de provincie Overijssel. 

9 De Gcldersc gcmccntcn Gorssel, Lochcm, Wamsvelt, Vordcn en Zutphen maken dee} uit van bet Gewcst 
Midden-UsseL De Gelderse gemccnte Hattem maakt dccl uit van de Regio Ussel-Vccht. 
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Tabel 2.2-3. Im- en export van buisboudelijke afvalstoffen in 1992 (in kton) 

Soort afval/component Hoeveelbeid in kton Herkomst Be stemming 

imoort exnort 

huishoudelijk afval 177 RIN/GMIJ VAM 

5,5 GMIJ Armhoede-Lochem 

grof huish. afval 0,2 GMIJ Armhoede-Lochem 

gft 9,5 RIN VAM 

10 GMIJ VAR/Wilp 

Uit tabel 2.2-3 blijkt dat in 1992 geen import van buisboudelijke afvalstoffen beeft plaatsgevon
den. De grootste export-boeveelheden zijn afgevoerd naar de VAM te Wijster (Drentbe). 
Daamaast is een belangrijk dee! van de gft-export afgevoerd naar de Veluwse Afvalrecycling 
te Wilp (Gelderland). Het betreft bier een tijdelijke voorziening. Een klein dee! van bet 
buisboudelijk afval is gestort op de stortplaats Armhoed~ te Locbem10 (Gelderland). 

Betrouwbaarheid gegevens 

De gegevens met betrekking tot de totale boeveelbeid buisboudelijk en grof buisboudelijk afval 
zijn redelijk betrauwbaar. Door een niet optimale registratie is een klein dee! van bet 
bedrijfsafval mogelijk meegerekend bij de boeveelheid gestorte buisboudelijke afvalstoffen of 
omgekeerd. Hierdoor zijn afwijkingen van ongeveer tien pracent niet uit te sluiten. De gegevens 
met betrekking tot de im- en export van buisboudelijke afvalstoffen bebben een goede 
betrauwbaarbeid. 

PAP-TI 

De doelstellingen van bet PAP-II voor buishoud~lijke ~fvalstoffen waren onder andere bet 
bevorderen van bergebruik en een milieubygieniscbe en doelmatige verwerking van buishoudelijk 
en grof buishoudelijk afval. 

Volgens bet PAP-II werd storten en verbranden van afval als minder aanvaardbaar gezien 
wanneer er mogelijkheden tot hergebruik aanwezig waren, al zou storten nodig blijven. Afval 
zou moeten warden verwerkt op stortplaatsen die aan de IBC-criteria voldoen. Overige 
stortplaatsen moesten gesloten warden. Scheiding aan de bran diende via de gemeentelijke 
verardening te warden geregeld, waarbij de afzet of verwerking van ingezamelde componenten 
of fracties aan milieubygieniscbe eisen zou moeten voldoen. Compostering van organisch 
materiaal diende gecentraliseerd plaats te vinden op bovengemeentelijke schaal. 

Getracht zou moeten worden de respons van scheiding aan de bran van een aantal componenten 
zoals glas, klein chemisch afval, papier en textiel te vergraten. Speciaal voor klein chemiscb 
afval werd een voorlicbtingscampagne gestart en een 'pravinciaal actieplan klein chemiscb afval' 
opgezet. 

10 Lochem maakt deel uit van bet Gewest Midden-Ussel 
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Gezien de verschillen in de afvalverwerking werd in bet PAP-II een onderscbeid gemaakt naar 
de drie regio's. In de Regio IJssel-Vecht zou naast storten gezocht warden naar een oplossing 
die een wezenlijke bijdrage levert aan het afval-vraagstuk. In de Regio Twente werd, naast 
storten, een systeem met een scbeiding acbteraf waarbij de RDF-fractie wordt verbrand 
voorgesteld. In bet Gewest Midden-IJssel werd naast storten onderzoek gedaan naar de meest 
gewenste procesmatige verwerkingsmetboden voor de lange termijn . 

Ten aanzien van grof buisboudelijk afval werd onderzoek bevorderd naar onder meer 
voorzieningen voor weekendvuil en een aparte inzamelroute. Tevens werd voorgesteld bet 
bergebruik te bevorderen door ingebruikname van sorteervloeren. 

Huidige knelpunten 

De knelpunten bij de verwijdering van buisboudelijke afvalstoffen zijn onder andere: 
er is geen compleet overzicbt in de boeveelbeid, de jaarlijkse toename en de samenstelling 
van buisboudelijke afvalstoffen; 
de taken en verantwoordelijkheden van de verscbillende overbeden bij de verwijdering van 
buisboudelijke afvalstoffen zijn onvoldoende gestroomlijnd; 
preventie van buisboudelijke afvalstoffen is nag te weinig van de grand gekomen; 
de gescbeiden inzameling van verscbillende afvalcomponenten is nog niet ideaal: voor 
kunststof- en verpakkingsmateriaal zijn er onvoldoende bergebruiksmogelijkheden en grof 
buisboudelijk afval wordt na gescbeiden inzameling niet gescheiden be- en verwerkt; 
er is te weinig (structurele) bewerkingscapaciteit gericbt op bergebruik met betrekking tot 
kunststof- en verpakkingsafval (bedrijfseconomisch niet interessant) en grof huishoudelijk 
afval; 
de onzekere afzetmogelijkheden van gft-compost; 
er zijn onvoldoende mogelijkheden voor de afgifte van grof huisvuil gedurende de 
zaterdagen. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

In bet beleidsscenario van bet TJP .A is voor buisboudelijk· afval -en grof huisboudelijk afval een 
verwijderingsdoelstelling voor bet jaar 2000 opgenomen. Deze is in de onderstaande tabel in % 
weergeven. 

Tabel 2.2-4. Verwijderingsdoelstelling voor buisboudelijke afvalstoffen voor 2000 (in%) 

Beleldsscenario TJP.A Preventle Hergebruik/ Nuttl- Verbranden Storten 
ge toepasslng 

HuJsboudelijk afval 21,5 44,4 34,l 0 

Grof bulsh. afval 5,1 33,8 . 61,l 0 

Om uitvoering aan de bovengenoemde verwijderingsdoelstellingen handen en voeten te geven, 
wordt door VROM en bet AOO een aantal programma's uitgewerkt. Het gaat hierbij om bet 
ADC-programma (VROM) en de AOO-deelprogramma's "Organisatie Afvalscbeiding" en 
"Preventie en Hergebruik". Deze programma's zijn beschreven in bijlage 6. 



Gescbeiden inzameling van gft-afval is sinds 1 januari 1994 wettelijk verplicbt. Voor Overijsssel 
gaat bet AOO uit van een inzamelpercentage van 93% en een totaal gft aanbod in Overijssel van 
circa 103 kton (± 10%) na 1995. Dit aanbod zal vanaf 1994 grotendeels-warden verwerkt in de 
composteringsinstallatie te Boeldersboek (60 kton). Voor 35 kton zijn verwerkingscontracten met 
de V AM te Wijster afgesloten. Het overige deel is afgevoerd naar de VAR te Wilp. Het beleid 
ten aaniien van de bewerkingscapaciteit voor gft-afval in de provincie boudt rekening met de 
resultaten van de periodieke voortgangsrapportages van bet AOO. Eventuele wijzigingen die 
bieruit volgen voor bet bierboven uitgewerkte beleid zullen in bet jaarlijkse uitvoeringspro
gramma warden verwerkt. 

In de volgende gevallen kan warden afgeweken van de wettelijke inzamelplicbt: 
1) bet ingezamelde gft is zo verontreinigd dat de uiteindelijk geproduceerde compost niet 

voldoet aan de normen van bet BOOM of dat bet -gft niet verwerkt kan warden; 
2) bet gescbeiden bewaren, aanbieden of inzamelen stuit op grote milieubygieniscbe 

bezwaren; . 
3) de invoering van de gescbeiden inzameling leidt tot een onevenredig boog kostenniveau. 

Het flankerend beleid van bet NMP2 ricbt zicb voor baar planperiode onder meer op bet 
opbogen van de tarieven voor bet storten van afvalstoffen tot bet niveau van de verbrandingsta
rieven. Daarnaast zal naar verwacbting de AMvB Besluit stortverbod afvalstoffen tot 2000 
gefaseerd in werking treden, waarbij bet onder andere verboden zal worden om verbrandbaar 
buisboudelijk afval te storten. 

De verwacbting is dat bet aanbod van buisboudelijke afvalstoffen de komende jaren zal blijven 
stijgen. Er zijn maatscbappelijke ontwikkelingen te onderscbeiden, die buiten bet afvalbeleid 
spelen, maar die wel bet afvalaanbod en de wijze van aanbieden en verwijderen kunnen 
belnvloeden. Dit zijn de toename van bet aantal kleine buisboudens, de stijging van bet aantal 
tweeverdieners (bemoeilijkt de (gescbeiden) inzameling overdag), de grotere vraag naar meer 
flexibiliteit in aankoopgrootte van produkten. Het groter wordende milieu-bewustzijn bij de 
consumenten kan ecbter een remmende werking op de groei van bet afvalaanbod bebben. 

Ten aanzien van grof buisboudelijk afval zijn VROM- en bet AOO betrokken bij een aantal 
projecten voor de verwijdering van verscbillende componenten, zoais wit- en bruingoed, tuin
en binnenmeubelen, vloerbedekking, kunststof wegwerpartikelen, vol kunststof keukenartikelep 
en overige buisboudelijke artikelen. 

Verschillen PAP II en relevante beleidsontwikkelingen 

In bet TJP.A is ervoor gekozen om bet storten van afval te beeindigen. Verwijdering dient plaats 
te vinden via de verwijderingsladder en is uitgewerkt in kwantitatieve doelstellingen. In 
tegenstelling tot bet PAP-II wordt de nadruk meer gelegd op preventie, bergebruik en 
verbranden. Ten aanzien van de uitvoering van de verwijderingsdoelstelling vindt landelijke en 
interprovinciale afstemming plaats in bet kader van actie- en programmapunten van VROM, 
AOO, IPO, VNG en bet NAO. De genoemde beleidsontwikkelingen zullen leiden tot bet 
aanpassen van bet afvalstoffenbeleid in de komende planperiode. 
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2.2.3. Beleidsalternatieven 

In tabel 2.2-5 is de doelstelling voor bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk 
altematief ten aanzien van de verwijdering van buisboudelijke afvalstoffen naast bet nulaltema
tief weergegeven. De tabel geeft een inzicbt in de verscbuiving tussen de verwijderingssporen 
bij de verschillende altematieven. De doelstelling wordt uitgedrukt in bet percentage preventie, 
bergebruik, verbranden en storten dat voor bet jaar 1998 wordt nagestreefd. Hierbij is voor bet 
voorgenomen beleid de verwijderingsdoelstelling uit bet beleidsscenario van het TJP.A 
overgenomen. Het meest milieuvriendelijk altematief is gebaseerd op bet perspectiefscenario uit 
het TJP.A. 

Tabel 2.2-5. 

Substroom 

Huishoudelijk afval 

Verwijderingsdoelstellingen voor huisboudelijke afvalstoffen bij het 
voorgenomeo -beleid ·(VB) -t.o.v; bet nulaltematief (NA) en het meest 
milieuvriendelijk altematief (MMA) voor 1998 (in %). 

Altematief Preventie Hergebruik/ Verbranden Storten 
Nuttige toe-
passing 

NA 4,3 5,1 0 90,6 

Ya Ir ":"~'!!Ii ., 
·~ . A Jsae:."" ~--

- i Q~--~r ;17~~ L ,6_ - .... ";, -""-' 

MMA 29,7 31,6 38,7 0 

Grof huishoudelijk afval NA 10 60,8 0 38,3 
. 

n• •. ,, 
~~~ 

~ ~.,,,., 

1 :NB ~4.2. <;F~~~-140;6 
~ 

- 5 . - - o~~ 

' 1_ - .. -"'"- x 

MMA 14,0 50.S 35.S 0 

In tabel 2.2-6 is de verwijderingsdoelstelling uit tabel 2.2-5 doorgerekend in kton. Hiennee is 
de in 1998 benodigde be- en verwerkingscapaciteit voor buisboudelijke afvalstoffen in beeld 
gebracbt. Ook deze tabel geeft een inzicbt in de verschuiving tusseo ·de verwijderingssporen bij 
het voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzichte van het 
nulaltematief. 
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Tabel 2.2-6. 

Substroom 

Huishou-
delijk afval 

Grof huis-
houdelijk 
afval 

Totaal 
huishoude-
lijke afval-
stoffcn 

Verwijderingsdoelstellingen voor buisboudelijke afvalstoffen bij bet 
nulaltematief (NA), het voorgenomen beleid (VB) en het meest milieuvrien
delijk altematief (MMA) voor 1998 (in kton). 

Altematief Aa.nbod in Preventie Berge- Verbra.nden Storten 
kton 1998 bru.lk/Nuttige 

toepassing 

NA 427 18 22 0 387 
- ' 

VB '127 :.. 13 14~ 206. --= 0 -- - •' ,_- -
MMA 442 131 139 171 0 

NA 4R 1 ?O 0 lR 
- ~ > • et' 

VB :c4S-.: 2 19 ~ ~ 2r ·.,;;- 0 

MMA 49 7 25 17 0 

NA 47'i 10 "i1 n 40"i ,., ' ., ~~cc~ ~ fl; r• " \l,B ~ 475 - - - 75 = -~ 167 -233-' ' 0 

MMA 491 138 165 188 0 

Uit tabel 2.2-6 blijkt dat preventie en hergebruik/nuttige toepassing bij het voorgenomen beleid 
sterk toenemen van respectievelijk 19 kton en 51 kton naar 75 kton en 167 kton. Verbranden 
neemt toe van 0 kton bij het nulaltematief tot 233 kton bij het voorgenomen beleid. Storten 
wordt beeindigd bij het voorgenomen beleid. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief neemt 
het aandeel preventie ten opzichte van het voorgenomen beleid toe van 75 kton naar 138 kton. 
Hergebruik/nuttige toepassing neemt bij het meest milieuvriendelijk altematief ten opzichte van 
het voorgenomen beleid licht af van 167 kton tot 165 kton. Het aandeel verbranden neemt af van 
233 kton tot 188 kton. 

2.2.4. Uitvoering 

De huishoudens die het afval aanbieden en de gemeenten, regio's, inzamelaars, transportbedrijvep 
en bewerkers die de afvalverwijdering gestalte geven, zullen een groat aantal taakstellingen 
moeten realiseren, om de doelstellingen van het voorgenomen beleid te bereiken. In het PMB 
warden de taakstellingen voor deze doelgroepen geformuleerd. De vraag of de doelstellingen van 
het voorgenomen beleid gerealiseerd warden, wordt vooral bepaald door de mate waarin de 
doelgroepen invulling geven aan deze taakstelling~n en de mate waarin de provincie zich zal 
inzetten om de doelgroepen hiertoe aan te sporen. Hierna warden de taakstellingen voor de 
betrokkenen en de inzet van instrumenten bij het voorgenomen beleid kart toegelicht. Waar 
mogelijk zijn deze taakstellingen geformuleerd op het niveau van afvalcomponent/-fractie. 

Algemeen 
De provincie zal de gemeenten en samenwerkingsgebieden stimuleren tot activiteiten op het 
gebied van preventie bij met name huishoudens. Gemeenten zullen zich moeten beraden over 
een meer doelmatige inzameling. Wanneer blijkt dat regionale inzameldiensten een bijdrage 
kunnen leveren aan de taakstelling voor hergebruik is het gewenst dat de samenwerkingsgebieden 
stappen te ondememen om tot realisering daarvan te komen. In de PMV warden gemeenten 
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verplicht tot registratie van buisboudelijke afvalstoffen die in de gemeente zijn ingezameld en/of 
zijn afgegeven. Wanneer de resultaten van bet ADC-programma en bet Deelprogramma 
Organisatie Afvalscheiding bekend zijn, wordt verwacht dat de gemeenten op basis daarvan de 
meest doeltreffende inzamelmethodiek zullen toepassen. 

Afvalscbeiding aan de bron wordt zoveel mogelijk bevorderd door invoering van baalsystemen, 
intensivering van de voorlichting en een grotere dicbtbeid van inleverpunten. Door middel van 
bet instellen van stortverboden wordt bet bergebruik danwel nuttige toepassing van materialen 
bevorderd. Daamaast kan door middel van sturing van afvalstoffen de meest boogwaardige vonn 
van bergebruik en nuttige toepassing worden verkregen. Van de gemeenten wordt verwacbt dat 
zij, eventueel in samenwerking, komen tot vergroting van de scbeidingsprestaties aan de bron 
van die componenten uit buishoudelijk afval waarvoor reele bewerkingsmetboden voorhanden 
zijn. Indien zicb nieuwe ontwikkelingen voordoen ten aanzien van bewerkingsinrichtingen zal 
de provincie bezien in boeverre een bewerkingsinricbting binnen de provinciegrenzen wenselijk 
is, dan wel bet doelmatiger is aan te sluiten bij initiatieven elders. Ten beboeve van een 
doelmatige verWijdering van de afzonderlijke afvalstromen kan sturing worden opgezet. 
Verwacbt wordt dat de gemeenten de invoering van gedifferentieerde tarieven voor de 
verwijdering van afvalstoffen zullen bevorderen. 

Gft 
Voor wat betreft bet terugdringen van de totale boeveelbeid centraal te verwerken gft-afval is 
bet gewenst dat de gemeenten bet thuiscomposteren bevorderen, wat zal leiden tot een 
vermindering van bet afvalaanbod. 

Kea 
Ten aanzien van deze afvalstroom is voor de provmc1e voomamelijk een volgende taak 
weggelegd. Het balen van doelstellingen onttrekt zicb voor een groot deel aan de invloed van 
de provincie. De aandacbt van de provincie zal in bet bijzonder uit gaan naar de optimalisering 
van baalsystemen en de kwaliteit van de gemeentelijke kca-depots. Gewenst is een buis aan buis 
baalsysteem met een frequentie van tenminste twee maal per jaar. 

Grof huishoudelijk afval 
De gemeenten moeten op grond van de Wm ten minste een plaats inricbten waar deze 
afvalstoffen kunnen warden gebracbt. In bet belang van de verdere verwijdering van afvalstoffen 
is bet gewenst dat deze plaatsen dusdanig worden ingericht dat afvalstoffen gescbeiden kunnen 
warden acbtergelaten. Daamaast wordt van de gemeenten verwacbt dat zij, eventueel in 
samenwerking met andere gemeenten, komen tot openstelling van deze plaatsen op zaterdag. 
Kringloopactiviteiten dienen waar mogelijk te warden ondersteund. Voor zover sprake is van 
grof tuinafval wordt van de gemeenten veiwacbt dat wordt bevorderd dat dit wordt gecompos
teerd. Koel- en vriesapparatuur dient afzonderlijk te warden verwerkt, waarbij bijzondere 
aandacbt dient te worden besteed aan bet CFK-vrijmaken van bet koelsysteem. 

Oplossing leemten 
Ten aanzien van buishoudelijke afvalstoffen zijn de volgende leemten in kennis en informatie 
geconstateerd: 

de boeveelbeden, samenstelling en veiwijdering van een aantal fracties, componenten of 
deelstromen zijn niet exact bekend door bet ontbreken van een eensluidend en gebieds
dekkend registratiesysteem; . 
bet is niet duidelijk welke inzamelrespons gebaald wordt. 
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De Ieemten in kennis en informatie kunnen in belangrijke mate worden opgelost door een 
intensivering van de registratie bij de inzameling en de be- en veiwerking. In verband biermee 
zal in de komende planperiode de nodige aandacbt worden besteed aan bet registratiebeleid. De 
ontwikkelingen zullen gevolgd en betrokken moeten worden bij de evaluatie en bijsturingsproce
dure van bet PMB. De bieruit volgende beleidslijnen en actiepunten zullen worden opgenomen 
in bet milieuprogramma. De relatie tussen de inzamelrespons van de verscbillende inzamelme
thoden en de mate waarin de beleidsdoelstelling bierdoor kan warden ingevuld, vormt een 
onderdeel van bet ADC-programma (VROM) en bet Deelprogramma Organisatie Afvalscbeiding 
(AOO). De resultaten van die programma's zullen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's worden 
veiwerkt. 

2.2.5. Milieugevolgen · 

Tabel 2.2-7 geeft de verscbuiving weer tussen de verwijderingssporen van bet voorgenomen 
beleid en bet meest milieuvriendelijk alternatief ten opzicbte van bet nulaltematief voor de totale 
stroom buisboudelijke afvalstoffen. Daarmee ontstaat een maat voor de milieugevolgen van de 
beleidsaltematieven voor buisboudelijke afvalstoffen. 

Tabel 2.2-7. 

Huisboudelijke 
afvalstoffen 

Verscbuivingen tussen de verwijderingssporen bij bet nulaltematief (NA), bet 
voorgenomen beleid (VB) en bet meest milieuvriendelijk altematief (MMA) 
voor buisboudelijke afvalstoffen voor 1998 (in % ). 

Altematier Preventie 

NA 4 

MMA 28 

Hergebndk/nut
tige toepassing 

11 

33 

Verbranden Storten 

0 85 

38 0 

Bovenstaande tabel laat de volgende verscbuivingen in milieu~evolgen zien tussen de 
beleidsaltematieven voor buisboudelijke afvalstoffen: 

Bij bet voorgenomen beleid wordt bet storten ten opzicbte van bet nulaltemati~f 
gereduceerd.van ruim 85% naar 0%; 
Bij bet voorgenomen beleid neemt bet verbrandingsaandeel ten opzicbte van bet 
nulaltematief toe van 0% naar 49%; 
Bij bet voorgenomen beleid is bet aandeel van bergebruik ten opzicbte van bet 
nulaltematief toegenomen van 11 % naar 35%; 
Bij bet meest milieuvriendelijk alternatief neemt bet bergebruiksaandeel ten opzicbte van 
bet voorgenomen beleid af van 49% tot 38%; bet hergebruiksaandeel neemt bij bet meest 
milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet voorgenomen beleid licbt af van 35% 
tot ruim 33%; bet preventie-aandeel neemt bij bet meest milieuvriendelijk altematief ten 
opzicbte van bet voorgenomen beleid sterk toe van 16% naar 28%. · 

Duidelijk is dat bij bet voorgenomen beleid de verscbuiving optreedt in de ricbting van 
preventie, bergebruik/composteren en verbranden in relatie tot bet tot 0 reduceren van bet 
stortvolume. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief zijn de gevolgen voor bet ruimtebeslag 
ten opzicbte van bet nulaltematief gelijk. 
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2.3. Bedrijfsafvalstoffen 

2.3.1. lnleiding 

Ongeveer 76% van bet Overijs.selse afval bestaat uit bedrijfsafvalstoffen. De totale boeveelbeid 
bedrijfsafvalstoffen bedroeg in 1992 ca. 1546 kton. Bedrijfsafvalstoffen komen bij een groot 
aantal bronnen vrij die onderling sterk verschillen. Daarom wordt een onderverdeling gemaakt 
in negen prioritaire substromen: 

bedrijfsafval; 
reinigingsdienstenafval; 
bouw- en sloopafval; 
sbredderafval; 
groenafval; 
baggerspecie; 
licbt verontreinigde grond; 
AVI-slakken en vliegas.sen; 
zuiverings.slib. 

Bij bedrijfsafval is weer een onderverdeling gemaakt in vier deelstromen, te weten KWD-afval, 
industrieel afval, autobanden en niet specifiek ziekenhuisafval. 

2.3.2. Huidige situatie 

Hoeveelheden en verwijdering 

De totale hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen bedroeg in 1992 1546 kton. Hieraan leverde bouw
en sloopafval de grootste bijdrage (698 kton). In tabel 2.3-1 is een overzicht weergegeven van 
bet aanbod en de verwijderings.sporen van alle bedrijfsafvalstoffeo. Er is, analoog aan bet 
ontwerp-PMB, een onderverdeling gemaakt naar substromen. De substroom bedrijfsafval is weer 
onderverdeeld in vier deelstromen. 
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Tabel 2.3-1. Aanbod en verwijdering van bedrijfsafvalstoffen in 1992 .(in kton) 

Sub- Deelstroom Theo re- Preventie Herge- Ver- Storten 
st room tis ch brufk/ bran den 

a an bod Nuttige 
in kton toepas-

sinl(1 

Bedrijfs- KWD-dval 145 5 39 lOt 
afval 

Industrieel afval 249 135cl 12 103 

Autobanden 5 2 211 

Niet specifiek ziekenbuisafval 8 8 

Relnh!in2sdlenstenafval 89 2 10 77 

Bouw-en sloopafval 698cl 8 504 186 

Sbredderafval 16o4 16 

Groenafval 113 87 26 

(Llcbt) verontreinil!de Rrond 20cF 100 100 

ZuJverinl!SSUb 23 6 17'6 

Totaal bedrij fsafvalstoffen 1546 15 883 12 636 

Baggerspecie 
In 1992 is er nauwelijks gebaggerd in Overijssel. De boeveelbeid en verwerking zijn niet bekend. 
Verwacbt wordt dat tot 2004 voor circa 4 miljoen m3 vervuilde baggerspecie uit regionale en 
rijkswateren een oplossing ten aanzien van de verwerking en berging gezocbt moet wordene7

• 

In totaal is 1,15 miljoen m3 klasse 2 specie, circa 1,62 miljoen m3 klasse 3 en circa 1,3 miljoen 
m3 klasse 4 gei'nventariseerd. 

Verbrandingsresiduen . 
In 1992 is er nog geen aanbod van A VI-slakken, vliegas en rookgasreinigingsresidu. Dit aanbod 
zal medio 1997 optreden bij bet in werking treden van de A VI-Boeldersboek. In 1994 wordt <\e 
slibverbrandingsinstallatie (SVI) te Boeldersboek in gebruik genomen. Vanaf dat moment komt 
er SVI-residu in Overijssel vrij. 

Betrouwbaarheid gegevens 

Er zijn geen sluitende en gebiedsdekkende registratiegegevens aanwezig over de verwijdering 
van bedrijfsafvalstoffen in de provincie Overijssel. De gegevens over bet aanbod en de 
verwijdering van bedrijfsafvalstoffen in 1992 zijn ontleend aan bet Prognosemodel Afvalstoffen 
en bet Afval lnformatie Systeem van bet AOO, bet CBS (industrieel afval), bet Meldingenburo 
WCA en landelijke kengetallen (RIVM, AOO). Deze gegevens zijn niet volledig representatief 
voor de situatie in Overijssel. Afwijkingen met betrekking tot de vrijgekomen boeveelbeden van 
enkele tientallen procenten zijn niet uit te sluiten. Het cijfermateriaal over bsa en groenafval is 

11 Volgens bet AIS wordt in Overijssel 0,8 kton autobanden gcstort. De rest (zonder afronding 1,6 kton) word! 
waarschijnlijk buiten de provincie gcstort of anderszins verwijderd. 
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recent gei'nventariseerd en geeft een betrouwbaar beeld. De gegevens met betrekking tot licbt 
verontreinigde grand zijn recent gei'nventariseerd en geven een globale indicatie. Afwijkingen 
tot enkele tientallen procenten zijn niet uitgesloten. De gegevens over zuiveringsslib zijn 
afkomstig van de zuiveringscbappen en zijn zeer betrouwbaar. 

PAP-II en het Provinciaal Plan Verwijdering Zuiveringsslib 

PAP-II 
Als doelstelling voor bedrijfsafvalstoffen is geformuleerd bet verminderen van de boeveelbeid 
bedrijfsafvalstoffen, bet bevorderen van bergebruik en een milieubygieniscb verantwoorde en 
doelrnatige verwerking. 

De meeste bedrijfsafvalstoffen werden gestort op regionale-stortplaatsen. De informatie over de 
samenstelling ervan liet veelal te wensen over. Er werden verscbillende oplossingsricbtingen 
gegeven om de boeveelbeid bedrijfsafvalstoffen te verminderen waaronder: 

verandering van produktieprocessen van bedrijven; 
inventarisatie van bedrijfsafvalstoffen en gericbt zoeken naar en bevorderen van 
bergebruiksmogelijkheden; 
voorlicbting naar bedrijven; 
bet weigeren van bepaalde afvalstrornen waarvoor voldoende bergebruiksmogelijkheden 
zijn; 
boge storttarieven. 

Illegale stortingen dienden te warden voorkornen door rniddel van controle. Het toepassen van 
bedrijfsafvalstoffen in 'werken' werd niet toegestaan. 

Voor bouw- en sloopafval was een apart beleid geformuleerd. Hergebruik zou zoveel mogelijk 
moeten warden bevorderd. Aan al aanwezige stationaire puinbreekinstallaties werd in principe 
een vergunning verleend. Stortplaatsen dienden mogelijkhe~en te bieden om stationaire of 
mobiele brekers te plaatsen, wanneer deze in de omgeving ontbraken. De toepassing van bouw
en sloopafval en/of bedrijfsafval in werken zou niet meer warden toegestaan. Het gebruik van 
secundaire grondstoffen in de wegenbouw diende te warden· bevorderd. 

Provinciaal Plan Verwijdering Zuiveringsslib (1987-1992) . 
Het beleid van dit plan was gericht op bet terugdringen van verontreinigingen in bet afvalwater 
(saneren aan de bran), bergebruik12 en minimalisatie van de te storten hoeveelheden zuiverings
slib. De mogelijkheden van verbranden van zuiveringsslib zouden warden onderzocht. 

Huidige knelpunten 

De knelpunten bij de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen zijn onder andere: 
de registratie bij be- en verwerkingsinrichtingen is onvolledig. Er is geen compleet inzicbt 
in de hoeveelheid, de jaarlijkse toename, verwijdering en im- en export. De instructies 
met betrekking tot de categorie-indeling bij de registratie van bedrijfsafvalstoffen zijn 
onduidelijk; 
de gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstoffen is nag niet optimaal; 

12 Passcnd binncn milicuhygienische normen en richtlijnen, in 25-jaarszoncs voor de drinkwatcrwinning en 
bodembcschcrmingsgebicdcn. 
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de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en inzamelaars bij de 
verwijdering van bedrijfsafvalstoffen zijn onvoldoende gestroomlijnd; 
er vindt geen sturing plaats ten aanzien van de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen; 
preventie van bedrijfsafvalstoffen is nog te weinig van de grond gekomen; 
er is te weinig structurele bewerkingscapaciteit gericht op hergebruik van afvalstromen en 
componenten als onder meer kunststofafval, groenafval, verontreinigde grond en slib; 
voor licht verontreinigde grond en A VI-slakken zijn geen depots voor tijdelijke opslag 
(en later hergebruik) gerealiseerd; 
onzekerheden omtrent de te stellen eisen aan secundaire bouwstoffen gerelateerd aan 
bewerkingstechnieken en hergebruiksmogelijkheden; 
de onzekere afzetmogelijkheden van verschillende afvalstromen, waaronder: 
• puingranulaat; 
• (gereinigde) bodemsaneringsgrond; 
• zeefzand; 
• licht verontreinigde grond; 
• papier (door import uit Duitsland); 
• verpakkingsafval; 
• componenten uit KWD-afval. 

De belangrijkste knelpunten bij de verwijdering van zuiveringsslib zijn: 
voor de regulering van transport, export en verwijdering van zuiveringsslib heeft de 
provincie geen regulerende bevoegdheid; 
er zijn geen mogelijkheden om de storttarieven te beinvloeden. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

Kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen 
Op nationaal niveau zijn voor een aantal afvalstromen kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen 
geformuleerd. De provincie Overijssel heeft zich hieraan geconformeerd. Deze verwijderings
doelstellingen (zie tabel 2.3-2) worden in bet PMB overgenomen. De vertaalslag van de 
nationale naar Overijsselse doelstellingen is beschreven in bijlage 4. 

Tabel 2.3-2. Landelijke verwijderingsd~lstellingen voor 2000 (in % ) 

Sub- Deelstroom Preventie Hergebruik/ Verbranden Storten 
st room Nuttige toe-

passing 

Be- KWD-afval 17.40 51.20 31.40 0 00 
drijfs-

Industrieel afval 6,0 70,0 9.5 14.S afval 

Autobanden 0,0 100,0 0,0 0,0 

Niet speclfiek ziekenhuisafval 11.S 33,l 55,4 0,0 

Reinigingsrllem;tenal'Val 12,9 35,0 32,2 18,9 

Bouw-en sloopafvaJ 5,5 81,0 0,6 12,9 

Shred.derafval 2,9 11,9 85,2 0,0 

Verontreinlgde grond 0,0 70 0,0 30 

A VI-resfduen13 0,0 80,0 0,0 20,0 

Zulverine:ssUb 5.0 25.0 65.0 50 

13 Voor respectievelijk verontreinigde grond en slakken en vliegas. 
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Ten beboeve van bet optimaliseren van de preventie-inspanningen van de Overijsselse bedrijven 
worden in de nota Preventie van bedrijfsafvalstoffen van de provincie verscbillende activiteiten 
ontwikkeld. De werkwijze is projectmatig, berustend op "draagvlak" in de vorm van bijvoorbeeld 
een brancbe-organisatie of een industriekring. De activiteiten zijn gericbt op bet midden- en 
kleinbedrijf waarbij drie strategiscbe instrumenten voor de invulling van bet beleid zorgen: 

informatiestrategie: bewustwording en vergroting van de motivatie; 
stimuleringsstrategie: proefprojecten en subsidies; 
continueringsstrategie: a- convenanten; 

b- regelgeving en tariefstelling. 
De activiteiten bestaan vooralsnog uit 17 proefprojecten. 

Hiema warden de relevante beleidsontwikkelingen van een aantal afvalstromen nader toegelicbt. 

Bedrijfsafval 
Om de uitvoering van de verwijderingsdoelstellingen voor KWD- en industrieel containerafval 
banden en voeten te geven, wordt door VROM en bet AOO een aantal programma's uitgewerkt. 
Het gaat bierbij om bet ADC-programma (VROM) en de AOO Deelprogramma's "Organisatie 
Afvalscheiding" en "Organisatie Preventie en Hergebruik" . Deze programma's zijn beschreven 
in bijlage 6. Voor KWD-afval zal geen Implementatieplan warden opgesteld, omdat bet beleid 
voor deze afvalstroom voor circa 80 % door bet Convenant Verpakkingen en bet ontwerp
lmplementatieplan Kunststoffen wordt afgedekt. Voor oud papier uit onder andere KWD-afval 
werkt VROM nog aan een structurele oplossing. 

Voor kunststofafval uit de industrie en land- en tuinbouw zijn convenanten tussen VROM en 
de bedrijfstak gesloten. De verwijderingsdoelstellingen voor deze afvalstromen worden bij bet 
voorgenomen beleid overgenomen. 

Voor industrieel-afval zijn op nationaal niveau nog vrijwel geen kwantitatieve doelstellingen 
geformuleerd. In bet kader van bet doelgroepenbeleid industrie sluit VROM met bedrijfstakken 
intentieverklaringen af, waarin integrale milieutaakstellingen per milieutbema, waaronder 
afvalverwijdering, zijn opgenomen. In de integrale milieutaakstellingen worden de taakstellingen 
uit de Notitie Preventie en Hergebruik, die voor bedrijfsafvalstoffen zijn ·geformuleerd, verwerkt. 
Door bet AOO is in 1993 de Kademotitie Afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten en bet 
bijbeborende projectenprogramma 1994-1996 vastgesteld (zie bijlage 6). In bet kader vap 
deelproject 4.2 van bet projectenprogramma (formuleren van afvalpreventiedoelstellingen per 
bedrijfstak en prioriteitsstelling) zullen -naar analogie van de Notitie Preventie en Hergebruik
voor een aantal afvalstromen uit de industrie kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen worden 
uitgewerkt. Deze taakstellingen zullen onder andere warden ingebracbt in de nog overeen te 
komen intentieverklaringen met verscbillende indus~riele bedrijfstakken. In de nota Preventie van 
Bedrijfsafvalstoffen (1991) van de provincie is opgenomen dat voor stoffen waarvoor geen 
landelijke reductiedoelstellingen zijn vastgesteld, de komende vijf jaar wordt gestreefd naar een · 
reductie van 30% van vrijkomende milieubelastende stoffen. 

Bouw- en sloopafval 
In 1992 is bet Implementatieplan Bouw- en Sloopafval vastgesteld. In bet plan zijn tussen de 
betrokken partijen (onder andere Rijk, IPO, VNG en organisaties uit de bouwsector) afspraken 
gemaakt over de te bereiken verwijderingstaakstelling voor bet jaar 2000 en de uitvoering van 
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een vijftigtal acties om deze taakstelling te realiseren. De belangrijkste acties uit het implementa
tieplan zijn: 

preventie van bouw- en sloopafval door het verhogen van storttarieven, integratie van 
afvalpreventie in kwaliteits- en milieuzorgsystemen van opdrachtgevers, ontwerpers en 
aannemers en het verlengen van de levensduur van vooral utiliteitsgebouwen; 
scbeiding en bewerking van bouw- en sloopafval door het in de bouwverordening, 
bestekken of PMV verplicbt stellen van scbeiding aan de bran, selectief slopen en 
scheiding achteraf. Bewerking wordt gestimuleerd door bet verhogen en harmoniseren van 
storttarieven en een verbod voor bet storten van herbruikbaar bouw- en sloopafval en het 
onbewerkt toepassen van bouw- en sloopafval (AMvB/PMV/milieuvergunning). De 
verwijdering van bouw- en sloopafval via bewerkingsinrichtingen beeft de voorkeur boven 
de verwijdering via scheidingsinstallaties; 
afzetbevordering van bewerkt bouw- en sloopafval door het·acceptatie- en tarievenbeleid 
bij de eindverwerking, marketing, demonstratieprojecten en certificering. 

Ten behoeve van de monitoring, aansturing en coordinatie van de uitvoering van de acties uit 
bet implementatieplan is een landelijke uitvoeringsorganisatie ingesteld. 

In IPO-verband is als uitwerking van het NMP en bet lmplementatieplan Bouw- en Sloopafval 
het project A65 uitgevoerd. De resultaten van dit project zullen in de provincie warden 
geimplementeerd. Het gaat hierbij om: 

een verbod voor het toepassen van onbewerkt bouw- en sloopafval (is al in het PAP-II 
Overijssel opgenomen); 
bet aanpassen van vergunningen van verwerkingsinrichtingen aan modelvoorscbriften; 
het aanpassen van vergunningen van stortplaatsen ( stortverbod); 
het voorschrijven van selectief slopen conform model-besteksbepalingen en modelbouw
verordening in projecten waarbij de provincie opdrachtgever is; 
een verbod in de PMV (behoudens vergunning) op het gebruik van mobiele brekers buiten 
vergunde inrichtingen of aan een sloopvergunning gebonden locatie. 

Baggerspecie 
Voor baggerspecie zijn bet Beleidstandpunt Verwijdering· Baggerspecie van bet rijk, de nota 
Verspreidingsbeleid baggerspecie van bet IPO en bet beleidsplan Waterbodems en baggerspecie 
van belang. Door de vier noordelijke provincies wordt een pilotproject voor de ontwikkelingei;i 
van technologieen gericbt op bergebruik van baggerspecie overwogen. 

In 1993 is bet Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie door VROM uitgebracht. Het 
Beleidsstandpunt bestaat uit twee delen. Deel I geeft de boofdlijnen voor bet verwijderingsbeleid 
voor de korte en middellange termijn (tot 2010). Deel II geeft richtlijnen voor baggerspeciede
pots ter bescberming van de bodem. Het beleidsstandpunt ricbt zich op klasse 3 en 4 
baggerspecie. Voor bet verwerken ten behoeve van hergebruik (scbeiden, reinigen en 
immobiliseren) is een algemene beleidsdoelstelling van 20 % verwerken van klasse 2, 3 en 4 
baggerspecie in bet jaar 2000 opgenomen. Tevens wordt ingegaan op de adviserende rol die het 
Servicecentrum Grondreiniging hierbij zal gaan vervullen. 

Volgens bet Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen mag klasse 1en2 baggerspecie 
warden verspreid op de direct aan de watergang grenzende percelen, waarbij voor klasse 2 een 
inperking geldt van 20 m direct ter weerszijden van de watergang. De provincies kunnen 
gebieden aanwijzen, waar verspreiding aan extra beperkingen onderhevig, dan wel uitgesloten 
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is. Daamaast is verspreiding in water mogelijk mits de kwaliteit van de waterbodem ter plaatse 
niet verslecbterd ten gevolge van de opgebracbte specie. 

In 1993 is door de provincie Overijssel bet concept-ontwerp Beleidsplan waterbodems en 
baggerspecie uitgebracbt. Het definitieve beleidsplan wordt eind 1994 door Gedeputeerde Staten 
van Overijssel vastgesteld. Voor de eerstkomende 10 jaar wordt ingescbat dat 4 miljoen m3 

vervuilde specie (uit regionale en rijkswateren) moet worden verwerkt en geborgen. Het 
beleidsplan geeft richting en verschaft duidelijkheid ten aanzien van de berging en verwerking 
van baggerspecie aan de waterkwantiteits- en kwaliteitsbebeerders van regionale wateren voor 
de planperiode 1994-1999 en geeft een doorkijk voor de periode 1999-2004. In het beleidsplan 
is bet relevante nationale en provinciale beleid voor baggerspecie verwerkt. Het beleidsplan is 
gericbt op een planmatige uitvoering van (onderhouds)baggerwerken. Hiervoor is een aantal 
maatregelen en taken voor de provincie, waterkwaliteits- -en kwantiteitsbebeerders en gemeente 
uitgewerkt. 

Verontreinigde grond/slakken en vliegas 
Naar verwacbting zal in 1995/1996 bet Bouwstoffenbesluit in werking treden. In dit besluit zal 
de nuttige toepassing van secundaire bouwstoffen door een aantal regels en normen worden 
gereguleerd. 

Volgens de Notitie Preventie en Hergebruik dient 70% van de verontreinigde grond te worden 
bergebruikt/nuttig toegepast en kan 30% worden gestort. Volgens bet Meerjarenplan 
Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen dient vemntreinigde grond die als gevaarlijk afval moet 
worden aangemerkt na reiniging zo veel mogelijk te worden hergebruikt. Om dit te bevorderen 
dient bet storten van reinigbare grond (op termijn) te worden verboden. Het stortverbod geldt 
zodra een daartoe strekkende AMvB in werking treedt (naar verwacbting in 1994). Niet 
reinigbare grond die moet worden aangemerkt als gevaarlijk afval, valt onder de categorie C3-
afval en dient op de regionale stortplaatsen te worden gestort (zie ook paragraaf 2.4 Gevaarlijk 
afval). 

Voor slakken en vliegas is een implentatieplan in ontwikkeling. Naar verwachting blijft de 
taakstelling uit de Notitie Preventie en Hergebruik in dit" plan gebandbaafd. · 

Zuiveringsslib . 
De Notitie Preventie en Hergebruik gaat uit van 5% preventie en 25% nuttige toepassing, 65% 
verbranden en 5% storten van zuiveringsslib. Kracbtens bet Besluit kwaliteit en gebruik Overige 
Organische Meststoffen (BOOM) zal na 1 januari 1995 nuttige toepassing van communaal slib 
in de landbouw nauwelijks of niet meer mogelijk zijn. Het BOOM zal de toepassing van 
sommige soorten industrieel slib in de landbouw . sterk gaan beperken. De doelstelling voor 
nuttige toepassing van zuiveringsslib is daannee acbterbaald. Het landelijk beleid ten aanzien van 
zuiveringsslib is geactualiseerd in bet Meerjarenprogramma Zuiveringsslib (1994) van bet IPO. 
Dit programma is er op gericbt zowel landelijk als regionaal op korte en lange termijn voldoende 
be- en eindverwerkingscapaciteit te (doen) realiseren. In bet progi-amma worden aanvullend op 
reeds lopende ontwikkelingen in de provincies aanbevelingen gedaan om de knelpunten in de 
verwerking van zuiveringsslib op te lossen. In bet Uitvoeringsprogramma (van bet Meerjarenpro
gramrna) is voor Overijssel opgenomen dat: 

de SVI te Boeldershoek wordt gerealiseerd; 
in AOO-verband wordt beleid met betrekking tot industrieel slib, drinkwaterslib en riool-, 
kolk- en gemaalslib ontwikkeld en uitgevoerd; 
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voor de periode na 2002 stortcapaciteit wordt gerealiseerd. 

Volgens bet ontwerp-Besluit stortverbod afvalstoffen wordt bet verboden slib of residuen van 
slib met een hoog percentage organische stof op termijn te storten. Het gaat daarbij om 
thermisch gedroogd of gecomposteerd zuiveringsslib. 

Met de bouw van de verbrandingsinstallatie voor zuiveringsslib op de locatie Boeldershoek met 
een capaciteit van 26,6 tot 30 kton droge stof en bet in werking treden van bet Besluit Overige 
Organiscbe Meststoffen (1993) beeft bet Provinciaal plan verwijdering zuiveringsslib (1987-
1992) baar rol vervuld. 

Mest 
Via bet Besluit gebruik dierlijke meststoffen (in bet kader van de Wet bodembescberming) wordt 
de boeveelbeid fosfaat in dierlijke mest die per hectare per jaar op landbouwgronden, 
natuurterreinen en overige gronden mag worden aangewend, geregeld. De toegestane 
boeveelbeden worden gefaseerd verminderd. De aanpak van de mestproblematiek zal in 
belangrijke mate op provinciaal niveau moeten plaatsvinden. Initiatieven voor grootscbalige 
mestverwerking in Overijssel (Mestverwerkingsinstallatie op de stortplaats te Boeldersboek) zijn 
stilgelegd. 

Verschillen tussen de van belang zijnde beleidsontwikkelingen en bet geldend provinciaal 
afvalstoffenbeleid 

In tegenstelling tot bet geldende provinciale beleid is bet landelijke beleid conform de 
verwijderingsladder uitgewerkt in kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen en vindt bij de 
uitvoering landelijke en (inter)provinciale afstemming plaats in bet kader van actie- en 
programmapunten van VROM, AOO, IPO, VNG en bet NAO. 
Deze verscbillen geven aanleiding tot bet bijstellen van bet Overijsselse afvalstoffenbeleid in de 
komende planperiode. 

2.3.3. Beleidsaltematieven 

In tabel 2.3-3 is de doelstelling voor bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelij\c 
altematief ten aanzien van de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen naast bet nulalternatief 
weergegeven." De tabel geeft een inzicbt in de verscbuiving tussen de verwijderingssporen bij de 
verscbillende alternatieven. De doelstelling wordt uitgedrukt in bet percentage preventie, 
bergebruik, verbranden, storten dat voor bet jaar 1998 wordt nagestreefd. Hierbij zijn bij bet 
voorgenomen beleid voor KWD-afval, industri~el afval, niet specifiek ziekenhuisafval, 
reinigingsdienstenafval, bouw- en sloopafval en shredderafval de verwijderingsdoelstellingen die 
ten grondslag liggen aan bet beleidsscenario van bet TJP A overgenomen. Het meest 
milieuvriendelijk altematief is onder andere gebaseerd op bet perspectiefscenario van bet TJP.A 
(zie ook bijlage 3). · 
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Tabel 2.3-3. 

Sllbotroom 

Jledrijflah .. 

Verwijderingsdoelstellingen voor bedrijfsafvalstoffen bij bet nulaltematief 
(NA), bet voorgenomen beleid (VB) en bet meest milieuvriendelijk altematief 
(MMA) voor 1998 (in % ). 

Deelltroo• Alleru- Prnutie Herpbnillr/N•t- Verllrudea sc.one. 
lief tlce loepqblg 

KWD-aful NA 3 'rl 0 70 

-· 
°1' ~»14 -

-
= - 1: "" I•-

~- -=- .. ~ "' '-'-41- - ~: .;:o • ,or 
~ ~- " ' 
MMA 28 39 33 0 

lnchutrieel m.i NA 0 54 s 41 

.... :. - '•' -
vi IC s- t>1' fi ) 12 16. ·-· -;: - ',.; 

MMA 8 67 10 lS 

Au.tobudea NA 0 47 0 13 

' ~ '~ - 13 :V-B "" ;; 0 
~-

87 ; 0- . 
MMA 0 87 0 13 

Nlet qiedliek zlekea- NA 2 0 0 98 
bllinfT.i " ~- p = -:.~ - - ' - - { VB - 'k ~,,,-._-9 

- 2S ~ -66~ ~ .- 0 -4; -- -
MMA 13 29 58 0 

Rehiigiapdlen.Reulnl NA 3 u 0 86 -r 

~ ~VB_;- - ! ... 10. ~"" I' ~>it±E.:__ -- ·i4l <'- ·:20 -
~-

MMA 19 Z9 33 19 

Bouw-ca lloopaful NA l 72 0 'rl 
:: ~-

~ r ;;:;; " ~ 16 ~ ~ VII -4~ dJ -* 1'. ~~ LJ - - "' ... 
MMA 8 82 l 9 

Sbndclenhal NA l 0 0 99 

~ I 
.Z· ~~ 

IT - -~ 

:·~ .,,.=-
'°' 'VB l .Z.. ' ~- ; t ~~~ 

~·-
-~T o· :$-

MMA 7 11 82 0 

Grooa.t..i NA 0 77 0 23 

" ·' - '""' ==~ _· f ~ 
-

VB 0 !~ 94 0 6 -
., 

- ,21' 

MMA 13 82 0 5 

SIUkea •• .iiecu NA 0 80 0 20 

~-"-:--
·- ~~-= ,,__ 

~-

~ t ~ 
~' VB L·.;;. _\I,~ ,.., 

~.=, 0 ~ ='~ 20 ,..,.·~ 

MMA 0 80 0 20 

Veroatrelalple groacl NA 0 so 0 so 
- = ~;, 1': e- ~ ,,, ~ 

' '-'\'JI "" 0 ~'!". 6s, .-' 0 
-

,a, ' ·35· 
0,.> 

MMA 0 n 0 27 

Zul•erinpaUb NA 0 26 0 74 
..... ~ ·-= '· 

~ '!: '!::VB ~~ ~ ~ _o~~ - I• 100" 0 ~ "'" 
MMA 4 0 96 0 

In tabel 2.3-4 is de verwijderingsdoelstelling uit tabel 2.3-3 doorgerekend in kton. Hiennee is 
de in 1998 benodigde be- en verwerkingscapaciteit voor bedrijfsafvalstoffen in beeld gebracht. 
Ook deze tabel geeft een inzicbt in de verschuiving tussen de verwijderingssporen bij bet 
voorgenomen beleid en bet me est milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet nulaltematief. 
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Tabel 2.3-4. Verwijderingsdoelstellingen voor bedrijfsafvalstoffen bij bet nulaltematief 
(NA), bet voorgenomen beleid (VB) en bet meest milieuvriendelijk altematief 
(MMA) voor 1998 (in kton). 

Subotroom Deehtroom Altenaa- Aubod la Pren•tle Herpbnalk/ N•t- \lerbru- Storto 
uer bo• 1998 tlge !Mpwbq: de• 

Bedrijr.ahal KWD-ahal NA 162 s 44 0 113 

-- -~ 

VJt , ,-- J."62 ~ _:-,; .. '""· '!'l -
66 0 

MMA 168 47 66 SS 0 

lnchutrieel mal NA '1:11 0 ISO 13 114 
,,.. 

1~~3 
,_. 

-~ = ~ 

i ~¥8 3 .. I "'~ oZT7 ~- , 18.s~_ $4 :• l ~-

MMA m 21 185 29 42 

Autobande• NA 5 0 2 0 3 

5· -~ '; Pr~ '" "VB- 0 4 0 ' 1 ~ 

MMA 5 0 4 0 1 

Niet opedliek zie- NA 9 0 0 0 9 
kenhuilmal : -

Vlk .. - :9 - I '2 -"~ I" 6,,=:; ~ 0 - -
MMA 9 1 3 5 0 

RdalgiDpd.ieJUteaalf al NA 98 2 11 0 8S 

-~- ' ~- :• ~;~ 
~ -= "" :?. ......... ~ 

cVB_,. ~- ~ 11;.1. - ~ ~-·""' ~ 
. AIL ~If .1 

MMA 101 19 29 34 19 

Bouw-ea oloopaf•al NA 754 8 S45 0 201 

··4_ -~ 11 
~ - - c"'$M 

,,!::: 
Y.B ·_ 754 , .33· ~-' l~l 

~ -" 

MMA 761 62 620 7 7l 

Shredderal•al NA 19 0 0 0 19 
-~ 

~ ';Q._UI ""' - " n "'' ~ --~-
VB 

~ 

- er-- ~·- --1· ·-~ •u 
17 " - ._,, o 

MMA 19 1 2 16 0 

Groeaahal NA 122 0 1)4 0 28 
~ - ~ 

I ·~? ~~ 
~ -

~F · VB 
~ 

122,_ -'': ~(',. \15 - 0 -~~ 

MMA 122 16 100 0 6 

Slakk•• •• .!iegu NA 68 0 S4 0 14 

- ~~---
~~ ;, . 

VB_.a, - - 68 :a~"'~ S4 < o; J~ I• 

MMA 68 0 S4 0 14 

\lero•tmnip p-oad NA 200 0 100 0 100 
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Uit tabel 2.3-4 blijkt dat preventie bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief 
sterk toeneemt van 16 kton naar 81 kton. Hergebruik/nuttige toepassing neemt licbt toe van 1006 
kton naar 1188 kton. Het aandeel verbranden neemt bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van 
bet nulalternatief sterk toe van 14 kton naar 194 kton. Storten neemt af van 703 kton tot 276 
kton. 

Bij bet meest milieuvriendelijk alternatief neemt ten opzicbte van het voorgenomen beleid bet 
preventie-aandeel toe van 81 kton naar 167 kton. Hergebruik/nuttige toepassing stijgt ten 
opzichte van bet voorgenomen beleid licbt van 1188 kton naar 1209 kton. Verbranden en storten 
nemen bij bet meest milieuvriendelijk alternatief ten opzichte van bet nulaltematief af van 
respectievelijk 194 kton en 276 kton tot 170 kton en 208 kton. 

Het aanbod en de verwijdering van baggerspecie is afhankelijk van de programmering van 
waterbodemsaneringsprojecten die tijdens de planperiode binnen de aangegeven kaders van bet 
Beleidsplan waterbodems en baggerspecie zal worden uitgewerkt. Daarom zijn in dit MER geen 
capaciteitsdoelstellingen uitgewerkt. Voor secundaire bouwstoffen zijn te weinig gegevens 
bekend om kwantitatieve doelstellingen te formuleren. Mest is niet bij de doelstellingen 
opgenomen omdat de verwijderingsdoelstellingen ten aanzien van mest worden verwerkt in bet 
tbema vermesting van bet PMB. In bet tbema verwijdering wordt voor mest flankerend beleid 
geformuleerd ten beboeve van de realisering van de bij bet tbema vermesting geformuleerde 
doelstellingen. De afvalstroom mest komt in dit MER met name aan bod in paragraaf 3.4.3 
Locatiecriteria. 

2.3.4. Uitvoering 

In deze paragraaf worden de uitvoeringsmaatregelen beschreven, waannee de realisering van de 
in paragraaf 2.3.3 geformuleerde doelstellingen kan worden vormgegeven. Bij bet realiseren van 
de doelstellingen is een belangrijke rol weggelegd voor de doelgroepen van bet beleid. De 
realisering van de doelstellingen zal door de provincie, de partneroverbeden en de doelgroepen 
in een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten worden opgepakt. Door de uitvoering van de 
geformuleerde maatregelen kunnen de in de vorige· paragraaf gesignaleerde knelpunten worden 
opgelost. Bij de uitvoering is weer zo veel mogelijk de onderverdeling in negen substromen 
aangebouden. 

Bedrijfsafval 
Onderzoek zal worden uitgevoerd naar de buidige boeveelbeden bedrijfsafval en verbetering van 
de wijze van registratie. Een doelgroepenbenadering voor bedrijfsafval zal worden uitgewerkt. 
In bet kader van bet preventiebeleid zullen bedrijven worden gestimuleerd gebruik te maken van 
de PRISMA-metbodiek om bun produktiemetbode en bedrijfsorganisatie door te licbten. Tevens 
wordt het interne bergebruik van reststoffen gestimuleerd. De provincie werkt aan de vorming 
van een preventieteam. Hiervoor zal de provincie een werkplan opstellen en uitvoeren, waarbij 
branchegewijs gewerkt wordt. Vergunningverlening met gebruikmaking van middelvoorschriften 
zal dienst gaan doen als bezemwagen, om de preventiedoelstellingen mede te realiseren, wanneer 
doelvoorscbriften niet toereikend blijken. 
Na vaststelling door bet IPO van bet te voeren beleid in bet kader van de Nota Preventie en 
Hergebruik zal de provincie aan dit beleid invulling geven. Ten aanzien van verwijdering van 
bedrijfsafval in de ricbting van de verwijderingsladder zullen voorschriften in de PMV worden 
opgenomen. Voor hergebruik worden de landelijke doel- en taakstellingen overgenomen. De 
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provincie zal inzet leveren bij de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingen, zonodig 
extra ondersteund door financiele middelen. De provincie zal bijdragen aan bet opzetten van een 
beleidslijn voor nuttige toepassing van afvalstoffen. Het realiseren van doelstellingen zal worden 
ondersteund door een stringente bandbaving van milieuwetten. 

Bij bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) zal de opleiding van ambtenaren worden bevorderd. 
Vergunningverlening zal worden afgestemd op BIM, waarbij BIM in de vergunning wordt 
geintegreerd. In de bestekken en andere opdracbten van de provincie aan bedrijven wordt een 
standaard voorschrift BIM opgenomen. Daarnaast zal de provincie voorlicbting aan bedrijven 
verzorgen. 

De resultaten van de volgende landelijke projecten zullen in bet milieu-uitvoeringsprogramma 
naar de Overijsselse situatie worden vertaald; · 

bet ADC-project van VROM/AOO, dat onder andere gericbt is op de meest geeigende 
inzamelmetbode voor droge componenten uit KWD- en industrieel containerafval; 
bet Deelprogramrna Organisatie Preventie- en Hergebruik (afstemming activiteiten met 
betrekking tot preventie en bergebruik); 
de uitkomsten van de verscbillende projecten die binnen bet Prajectenprogramma 1994-
1996 van de Kadernotitie Afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevaerd. 

Reinigingsdienstenafval 
Gemeenten dienen de boeveelbeid reinigingsdienstenafval terug te dringen en dienen te zorgen 
voor bergebruik van reinigingsdienstenafval. 

Bouw- en sloopafval 
De direct bij de verwijdering van bouw- en sloopafval betrokken bedrijven zullen worden 
benaderd binnen bet algemene provinciale preventiebeleid als verwoord bij bedrijfsafval. 
Milieuvriendelijk bouwen en wonen zal gestimuleerd worden door kennisoverdracbt. Het beleid 
inzake bet verbod tot bet realiseren van werken met ongebroken bouw- en sloopafval wordt 
gecontinueerd. Via aanpassingen van vergunningvoorschriften van stortplaatsen en sorteer- en 
breekinricbtingen zal invulling aan bet stort- cm verbrandverbod van berbruikbare componenten 
en maximalisatie van bergebruik worden gegeven. Het inzetten van mobiele puinbrekers buiten 
inricbtingen zal om redenen van milieubygiene en doelmatigbeid in de PMV (beboudens 
vergunningen) worden verboden. Illegaal storten zal middels intensieve controle tegen wordep 
gegaan. Bij projecten waarbij de provincie opdracbtgever is, zal bet scbeiden aan de bron, c.q. 
selectief slopen door middel van bestekbepalingen warden voargescbreven. Bij nieuwbouw zal 
rekening worden gebouden met de afvalfase en zo mogelijk secundaire bouwstaffen warden 
gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestekbepalingen. Bij bet gebruik van granulaten 
zullen uitsluitend gecertificeerde granulaten warden gebruikt. Verder zal bet afvaltransport 
plaatsvinden door een op de Witte lijst apgenomen afvaltransporteur. 

Shredderafval 
Voor zover bedrijven niet deelnemen aan Auto Recycling Nederland B.V., zullen verdergaande 
voarschriften aan de vergunning voor autodemantagebedrijven worden verbonden. Zodra 
voldoende verbrandingscapaciteit (in de NAO-regio) voorbanden is zal sbredderafval worden 
verbrand. 
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Groenafval 
Om groenafval nuttig toe te passen zal uiterlijk in 1995 een aantal composteerinricbtingen voor 
groenafval moeten worden gerealiseerd. In bet kader van de vergunningverlening zal aandacbt 
worden besteed aan een doelmatige spreiding over de provincie. De provincie zal in bet kader 
van de bandbaving er op toezien dat al bet voor compostering in aanmerking kornend materiaal 
ook daadwerkelijk de inricbtingen bereikt. In de PMV zal een verbodstelsel worden opgenornen 
om berm- en slootmaaisel recbtstreeks aan te wenden als structuurverbeteraar in de landbouw. 
Wanneer in 1995 onvoldoende initiatieven uit bet bedrijfsleven zijn ondemomen om te komen 
tot realisering van composteerinricbtingen, ligt bet in de lijn der verwacbting dat sarnenwer
kingsgebieden tot realisering van deze inricbtingen komen. 

Baggerspecie 
Conform bet Beleidsplan waterbodems -en -baggerspecie,- dat in mei 1994 door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel is vastgesteld, zal in bet kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren door de bevoegde overbeidsorganen een stringent vergunningenbeleid gevoerd worden, 
waarbij de nadruk ondermeer zal liggen op bet terugdringen van diffuse lozingen. Tot bet jaar 
2000 kan licbt verontreinigde baggerspecie (klasse 1 en 2) in de onmiddellijke omgeving van 
de watergang (bebalve in uitzonderingsgebieden zoals genoemd in paragraaf 3.4.3) op bet land 
worden gebracbt. Ook is toepassing in werken mogelijk, wanneer de concentratie van 
verontreinigende stoffen voldoet aan de eisen van bet Bouwstoffenbesluit. Indien rnogelijk dient 
volumereductie plaats te vinden door het scbeiden van de zand-slibfractie van klasse 3 en 4 slib. 
Ontwateringsdepots zijn met name bedoeld om bewerking van specie uit te voeren, bijvoorbeeld 
afwateren en fractiescbeiding in depot. Een ontwateringsdepot zal een gebruiksperiode bebben 
van rnaximaal 2 jaar. Ontwateringsdepots zullen in de directe omgeving van watergangen worden 
aangelegd, waarbij rnedewerking van de gemeenten in bet kader van de ruirntelijke ordening 
noodzakelijk is. Voor deze depots zal de provincie een tijdelijke vergunning verlenen. 
De bestaande stortlocaties zullen een opvangfunctie krijgen met betrekking tot de acceptatie en 
verwerking van de slibfractie van baggerspecie, indien de slibfractie niet in de speciedepots kan 
worden geborgen. Voor deze slibfractie en voor niet scbeidbare partijen baggerspecie zullen 
tijdelijke opslagplaatsen moeten worden aangelegd, waarbij de voorkeiir uitgaat naar de aanleg 
van enkele grote depots. De opslagplaatsen zullen vooral dienen voor tijdelijke opslag (5 a 10 
jaar) van klasse 3 en 4 specie, die op termijn naar bet · Ketelmeer.-:depot zal worden afgevoerd. 
Ook kunnen tijdelijke opslagplaatsen worden gebruikt voor de opslag van klasse 1 en 2 specie, 
rnits bijvoorbeeld via compartimentering deze specie gescbeiden kan blijven van zwaarder 
verontreinigde specie. Naar verwachting zal omstreeks 1998 bet Ketelmeer-depot worde~ 
gerealiseerd, waar klasse 3 en 4 specie uit Overijssel kan worden gestort. De provincie Overijssel 
bereidt een bestuurlijke overeenkomst voor waarin bet medegebruik van bet Ketelmeerdepot in 
kwantitatieve zin formeel wordt geregeld. In bet jaar 2000 zal de niet scbeidbare en niet 
reinigbare klasse 2 (en mogelijk zelfs klasse 1), die niet meer nuttig kan worden toegepast 
rnoeten worden geborgen in definitieve stortlocaties in Overijssel. 
Baggerspecieproducenten moeten gezamenlijk gescbikte tijdelijke lokaties zoeken, inricbten en 
beheren. Lokatiecriteria zoals aangegeven in paragraaf 3.4.3 zijn bierop niet van toepassing. 
Gemeenten wordt hierbij gevraagd om medewerking in het kader van de Wet op de ruimtelijke 
ordening. De provincie zal het initiatief nemen voor bet instellen van een breed samengestelde 
werkgroep die op korte termijn potentiele locaties voor zowel tijdelijke (klasse 3 t/m 4) als 
mogelijk definitieve (klasse 1 en 2) speciedepots aangeeft. De besluitvorming ten aanzien van 
grote en definitieve depots zullen de m.e.r.-procedure doorlopen. 
De sanering van waterbodems en de verwijdering van baggerspecie zal conform bet Beleidsplan 
waterbodems en baggerspecie planmatig worden uitgevoerd door de provincie en waterkwanti-
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teits- en kwaliteitsbeheerders. Tijdens de planperiade zullen de naardelijke provincies een 
pilotproject uitvoeren waarin de meest adequate technolagieen vaar hergebruik van baggerspecie 
worden anderzacht. 

Secundaire bouwstoff en 
Bij infrastructurele werken, waarbij de provmc1e apdrachtgever is, of waarbij zij via co
financiering betrokken is, zal vanaf de antwerpfase expliciet bet gebruik van secundaire 
bouwstoffen (verontreinigde grand, A VI-reststaffen, bouw- en sloopafval) betrokken warden. 
In vergunningen zullen vaorschriften warden apgenamen ten aanzien van bet tegengaan ·van 
bademverontreiniging. Bij secundaire bouwstoffen zal de provincie de uitvoering ter hand 
nemen. Vooruitlopend op bet Bouwstoffenbesluit wordt de toepassing van licbt verontreinigde 
grand getoetst aan de provinciale normen en criteria die gericht zijn op een milieu-verantwoorde 
toepassing- in werken. 

Zuiveringsslib 
Het zuiveringsslib van de zuiveringscbappen Regge en Dinkel en Zuid-West Overijssel en bet 
slib uit particuliere bedrijven (1 a 2 kton droge stof) dient te warden verbrand in de slibverbran
dingsinstallatie (SVI) te Boeldershoek die in bet voorjaar 1994 in bedrijf is gesteld. De capaciteit 
van de SVI (30 kton droge stof) is voldoende voor de boeveelbeid zuiveringsslib die in bet jaar 
2010 (inclusief defosfatering) wordt verwacbt. Indien mogelijk moet bet niet brandbare deel van 
zuiveringsslib afkomstig van bedrijven warden gereinigd. De stortplaatsen in Overijssel bebben 
en bouden een functie vaor bet storten van zuiveringsslib in geval van calamiteiten. Conform 
de Notitie Preventie en Hergebruik wordt in bet jaar 2000 5% preventie van bet (autonome) 
aanbod van zuiveringsslib nagestreefd. De realisatie hiervan is afhankelijk van de tecbniscbe 
preventiemogelijkheden, bet effect op de benuttingsgraad van de SVI en de daarmee 
samenbangende financiele consequenties. Aan de zuiveringscbappen en de exploitant van de SVI 
wordt gevraagd de mogelijkheden en de consequenties van slibpreventie te onderzoeken. Bij dit 
onderzoek kunnen de volgende preventietechnieken in bescbouwing worden genomen: 

slib op drager; 
anaerobe zuivering van afvalwater; 
biologiscbe defosfatering; 
magnetiscbe separatie (proefinstallatie te Huizen); .. , 
defosfatering d.m.v. korrelreactor (proefinstallatie te Westerbork). 

Gedurende de uitvoering zullen de programmapunten van bet Meerjarenplan Zuiveringsslib v~ 
bet IPO, die betrekking bebben op Overijssel, worden uitgevoerd. De resultaten biervan zullen 
worden opgenomen in bet milieu-uitvoeringsprogramma van bet PMB. 

Oplossing leemten 
Bij bedrijfsafvalstoffen zijn de volgende leemten iii kennis en informatie gesignaleerd: 

er is geen exact inzicbt in de berkomst, hoeveelheid, samenstelling, jaarlijkse groei, 
verwijdering en im- en export van bedrijfsafvalstoffen; 
er is geen ·inzicbt in de dosis-effect relatie tussen de inzet van instrumenten en de te 
bereiken resultaten; 
er is geen exact inzicbt in de tecbniscbe opties voor preventie en hergebruik van een 
aantal afvalstromen en de afzetrnogelijkheden van secundaire grondstoffen. 

Deze leemten bemoeilijken de planning en uitvoering van de verwijdering van bedrijfsafvalstof
fen. In verband hiermee zal in de komende planperiode de nodige aandacbt moeten warden 
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besteed aan bet registratiebeleid (zie boofdstuk 3 en 4). In de Kademotitie Afvalpreventie bij 
bedrijfsmatige activiteiten (zie bijlage 3) worden de condities uitgewerkt, waaronder bedrijven 
een bijdrage kunnen leveren aan preventie en (intern) bergebruik van afvalstoffen. Dit wordt 
uitgewerkt in 16 onderzoeksprojecten. De relatie tussen de inzamelrespons van de verscbillende 
inzamelmethoden, voor KWD-afval en industrieel containerafval, en de mate waarin de 
beleidsdoelstelling bierdoor kan worden ·ingevuld vormt een onderdeel van bet ADC-programma 
(VROM) en bet Deelprogramma Organisatie Afvalscheiding (AOO). De resultaten van deze 
programma's en de kademotitie zullen in bet ontwerp-PMB of in de jaarlijkse uitvoeringspro
gramma's worden verwerkt. De diverse ontwikkelingen zullen constant moeten worden gevolgd 
en betrokken worden bij de evaluatie- en bjjsturingsprocedure van bet PMB (zie hoofdstuk 6). 

2.3.5. Milieugevolgen .. 

Op basis van de ricbtlijnen bebben preventie en bergebruik de voorkeur boven verbranden en 
storten. Preventie en hergebruik leiden tot minder nadelige milieugevolgen. De beschrijving van 
de mate waarin dit wordt bevorderd levert een maat op voor de milieugevolgen van bet beleid. 
Bij deze wijze van effectbescbrijving wordt aangehaakt bij de brongericbt koers van bet 
afvalstoffenbeleid zoals een beperkfog van bet grondstoffengebruik en bet sluiten van kringlopen. 
Tabel 2.3-5 geeft een goed inzicbt in de mate waarin bij de verschillende altematieven een 
verscbuiving plaatsvindt van storten naar hergebruik en preventie. 

Tabel 2.3-5. 

Totaal bedrijfs-
afValstotTen 

Verscbuivingen tussen de verwijderingssporen bij de verscbillende beleidsal
tematieven voor bedrijfsafvalstoffen voor 1998 (in % ). 

Altematief Preventie Herge- Verbranden Storten 
bruik/nuttige 

toepassing 

NA 1 58 1 40 

vB~~ -= .. . -·.,; i-: - 168' ~ - 1t ~"7 =- ~--- - _0~· 
~:_"'::'_ ~~s. ' ··~ ,..,. -: _,~ ~r~ ~ - --.a:: I?~ 16 

"""' 
MMA 9 69 10 12 

Uit deze tabel blijkt dat bet aandeel storten bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet 
nulaltematief sterk afneemt van 40% tot 16% Het aandeel verbranden bij bet voorgenomen 
beleid ten opzicbte van bet nulaltematief neemt toe van 1 % naar 11 %. Het aandeel herge
bruik/nuttige toepassing neemt bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief 
toe van 58% naar 68%. Preventie neemt licbt toe van 1 % naar 5%. Het aandeel storten en 
verbranden neemt bij bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet voorgenomen 
beleid licbt af van respectievelijk 16% en 11 % tot 12% en 10%. Hergebruik/nuttige toepassing 
neemt bij bet meest milieuvriendelijk altematief licbt toe (van 68% naar 69% ). Het preventie
aandeel neemt bij bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzicbte van bet voorgenomen 
beleid toe van 5% naar 9%. 

Bij bet voorgenomen beleid treedt dus een belangrijke verschuiving op in de richting van 
preventie en hergebruik ten koste van de eindverwerking (storten). Het stortaandeel neemt sterk 
af. Deze verscbuiving leidt tot significante verscbillen in de gevolgen voor bet grondstoffen- en 
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energiebebeer, bet ruimtebeslag en daarmee samenbangende milieubygieniscbe en ecolo
gisch/landscbappelijke gevolgen. 

Bij het meest milieuvriendelijk altematief zijn de verscbillen ten opzicbte van bet nulaltematief 
nog groter. Dit geldt met name voor bet aandeel preventie afvalstoffen, dat ook ten opzicbte van 
bet voorgenomen beleid bijna verdubbelt. 

2.4. Gevaarlijk afval 

2.4.1. Inleiding 

Ongeveer 1 % van bet Overijsselse afval bestaat uit gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval is een 
nieuwe benaming voor afval dat voorheen als "cbemiscb afval" werd aangeduid. Een afvalstof 
valt onder de categorie gevaarlijk afval als bet in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke 
Afvalstoffen (BAGA) als zodanig is aangewezen. 

Gevaarlijk afval wordt gekenmerkt door bet feit dat de inzameling, bewerking (ten beboeve van 
hergebruik) en verwerking (verbranden en storten) zich met name op nationaal niveau afspeelt. 
Slechts enkele deelstromen worden op provinciaal scbaalniveau verwerkt. In 1991 kwam circa 
5% van de nationale hoeveelheid gevaarlijk afval14 in de provincie Overijssel vrij. Dit ligt lager 
dan het Overijsselse aandeel van de Nederlandse bevolking van 6,8%. 

2.4.2. Buidige situatie 

In Overijssel komt gevaarlijk afval vrij bij ca. 4500 bedrijfsmatige "aanbieders". In 1992 werd 
in de provincie Overijssel circa 71 kiloton gevaarlijk afval ingezameld15

• De omvang van de 
gevaarlijke afvalstromen is veelal gering: in 1992 werd in Overijssel in de meeste gevallen per 
"sector" slechts enkele kilotonnen (of minder) ·ingezameld. De be- en verwerking hiervan vond 
in de meeste gevallen plaats in centrale inrichtingen die opereren op landelijke schaal. Het 
aanbod van gevaarlijk afval van enkele sectoren is relatief groot. In 1992 werd in de provincie 
Overijssel 11,5 kton C3-afval en 32 kton verontreinigde grond aangemeld. Het C3-afval W3$ 

grotendeels asbest-afval (circa 10 kton), dat na een produktieverbod op asbestprodukten sinds 
media 1993 niet meer vrijkomt. Het grootste gedeelte van het gevaarlijk afval is in bet 
Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen (MJP-GA) ingedeeld in 20 sectoren. In 
tabel 2.4-1 is het Overijsselse aanbod per "sector" weergegeven. 

14 Exclusicf verontreinigdc grond, afgewerktc olie en schccpsafval. 

1!I Exclusief zccfzand en gcstorte baggcrspccie. 
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Tabel 2.4-1. Aanbod van gevaarlijk afval in Overijssel in 1992 per sector (in ktonr. 

Sectoren Aanbod in kton Sectoren Aanbod in kton 

Klein cbemJsch afval 2,9 Cl-afvalstoffen 0,1 
(Kc:a),g 

Oliehoudende sludges"1° 4,7 C2-afvalstoffen 2,0 

Fotografisch chemische 1,3 C3-afvalstoffen1
' 11,5 

afvalstoffen (Fca) 

Afgewerkte olie in 1000 4,1 Verontreinigde grond 32,0 
m3 (gegevens 1991) 

Scheepsafvalstoffen 0,3 Straalgrit 0,3 

Speclfiek ziekenhuisafval 0,2 Accu's 1,2 

Zuren en basen 1,4 Batterijen 0,1 

Gebruikte chemicalien 6,6 Gasontladingslampen 0,1 
verpakkingen 

VloeJbare koolwaterstor- 2,3 Oliemters 0,4 
ren 

Te verbranden afvalstor- - Non-ferro pm(< 1 kton) 
renell 

Subtotaal 23,8 Totaal 71,5 +pm 

De samenstelling van gevaarlijk afval loopt sterk uiteen. In tabel 2.4-2 wordt een indicatie 
gegeven van de gevaarlijke afvalstoffen die binnen een bepaalde "sector" vallen. 

16 Exclusief zeefzand en baggerspecie. 
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Tabel 2.4-2. Indicatie van de deelstromen waaruit de 20 sectoren van gevaarlijk afval zijn 
samengesteld. 

Sectoren Belangrijkste af- Sectoren Belangrijkste afval-
-'"" rinWaR 

Klein chemisch afval w:rfafval, ollEn, cplol- C-1 afvalstoffen Kwikboadeade afvallloffi:n 

(Kga) mlddelen (Oaoruacmiepocder en 
mat un:lguwinnin&) en 
bardingncaten 

Oliehoudende sludges olie/walcr/1libmengaell 
(~/1),afvlllollc. boor-, 

C2-afvalstoffen MelU!hcadende ffiterkoe-
~ roolrgunof 11eenwol-

llijp-, lllij-en wal10lie proctak.tie, Ouoridcboadcnd 
llib. blllyul<JrRllaDICn, 

. AVI-vliegu CD rooks~-
nigin&IRlidu van de w:r-
bnndiDj! Vlll gevurlijk 
afval 

Fotografiscb cbemische fixecr.oDlwikkelur 

afvalstoffen (Fca) 
C3-afvalstoffen Zecfzand. grond, drinkwa-

ICrtlib, baggerapecie, Zlliw:-
ringlllib, nyo111lib, ubell-

afval 

Afgewerkte olie afgewerkte olie 

In 1000 m3 

Verontreinigde grond VeroDtn:inigde grond die op 
buil ¥1J1 bet BAGA wordt 
ungemerkl ala gevurlijk 
afval 

Scbeepsafvalstoffen bilge-, wu-en ballul- Straalgrit n:inigbur en niet-n:inig-

(1990) Wit.er bur llnalgrit, llnalgril-
n:iniginglrelida 

Specifiek ziekenbuisafval meDIC!ijk anatomilChe 

(1990) ~ beddiDj!mlll. 
'belmel' afvlll, ICherpe 

Accu's baJUeliet """"'' en poly-

propccn """"'' 

YOOrWerpen, blocd, plu-
ma en cytmtatica 

Zuren en basen galvanilcbe baden. (zink- Batterijen kwiltoKide-, lllbline- en 
boadeade) beillbodeD en zinkbnli-..batlerijen; 
ZURD cplaadbue nikkeVcadmiam 

CD anden: typen batlerijen 

Gebruikte chemicalien w:rpakkingcD van w:rf. Gasontladingslampen 
nrpakkingen (1990) ink!, lijm CD kit; 1pai1-

bauen CD Jege emballage . 
Vloeibare koolwaterstof- baJogeclWUIC CD -boo- OlieIDters blik, filterpapier, afgewerkte 

fen dcnde cplolmiddeleD olie met vute w:roDtn:ini-
gin& 

Te verbranden afval- breed ICala un organi- Non-ferro melaal1llklr.cD en -Ulen, 

stoffen (1990) ICbe afval11offi:n elcctro-<>VCUIOC, ullly-
atoren, melaalocbroo1, 
elekbOnic:ullredder 

De provincies zijn sinds 1 maart 1993 bevoegd gezag bij bet verlenen van vergunningen voor 
het inzamelen, bewaren, bewerken, verwerken en de eindverwerking (storten, verbranden) van 
gevaarlijk afval. Ten aanzien van C3-afval en AVl-slakken (C2-afval) hebben de provincies 
een bijzondere verantwoordelijkheid. Naast het verlenen van vergunningen voor de verwijdering 
van gevaarlijk afval, heeft de provincie Overijssel een belangrijke taak ten aanzien van de 
planning en realisatie van een inrichting voor bet storten van C3-afval en AVl-reststoffen (C2-
afval). Daamaast heeft de provincie een taak om het storten van reinigbare verontreinigde grond, 
ook als het gevaarlijk afval is, tegen te gaan. 
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Vanwege de bijzondere rol die de provincie speelt bij de planning van de verwerkingscapaciteit 
voor C3-afval en AVI-slakken wordt bierna nader ingegaan op bet aanbod en de verwijdering 
van deze gevaarlijke afvalstromen. C3-afval bestaat per definitie uit niet verwerkbare 
afvalstoffen. Er is een aantal C3-afvalstoffen dat in relatief grote boeveelheden vrijkomt. In tabel 
2.4-3 wordt een globale schatting van bet maximum-aanbod van te storten Overijssels C3-afval 
in de komende jaren weergegevene12

. 

Tabel 2.4-3. Globale (NAO) scbatting van bet maximum-aanbod van bet Overijsselse C2-
en C3-afvai in de komende jaren (in kton). 

Genarlijke afvalstof Aanbod Opmerking 
in kton 

As best 3.S Afkomstig uit bsa e.d. 

A VI- en SVI-rest- 11,8 4,4 kton A Vl-vliegas, 6,6 kton A VI-rookgasrcinigingsresidu, 0,55 kton 
stofTen SVI-vliegas, 0,25 kton SVI-rookgasreinigingsresidu. De SVI-reststoffen 

komen vanaf 1994 vrij, de A VI treedt in 1997 in werking. 

Baggerspecie 10 (Zeer globalc inschatting) 

Straalgrit 0,3 

Verontreinigde grond 20 Geschat gemiddclde over een reeks van jaren. 

Zeefzand 10 10 tot 20% van de hoeveelheid zeefzand die jaarlijks vrijkomt17
• 

Chemiscb verontrei- 1 Afkomstig van bedrijfszuivcringsinstallaties. 
nigd zuiveringsslib 

Totaal 56,6 Het gaat hicrbij om een zeer globale indicatie 

Tabel 2.4-4 geeft de boeveelbeid en de verwijdering per sector in de buidige situatie 

17 Er zijn aanwijzingen dat de hoeveelheid als C3-afval te bestcmpclen zeefzand kan dalen als gevolg van de 
normering in bet aangepaste ontwerp-Bouwstoffenbesluit. 
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Tabel 2.4-4. Aanbod en verwijdering van gevaarlijk afval per sector in 1992 m kton 
( exclusief scheepsafvalstoffen, baggerspecie en zeefzandc13

) 

Sector Aan- Herge- Fysiscb/ Ver- Stor- Tijdelijke 
bod bruik/nuttige cbemisch bran den ten op slag 

toepassing verwerken 

Klein gevaarlijk afval (Kga) 2,9 0,1 0,8 2,0 

Olieboudende sludges 4,7 3,1 0,3 1,3 

Fotografisch cbemische ar- 1,3 0,5 0,2 0,1 0,5 
YalstolTen (Fca) 

ACgewerkte olie in 1000 m3 
.. ~- -· 

4,1 4,1 
(gegevens 1991) 

Specifiek ziekenbulsafval 0,2 0,2 

Zuren en basen 1,4 1,1 0,2 

Gebruikte chemicalien ver- 6,6 2,7 1,9 1,9 
pakkingen 

Vloeibare koolwaterstolTen 2,3 0,3 0,2 1,7 

Te verbranden afvalstolTen 

Cl-afvalstolTen 0,1 0,1 

C2-afvalsto1Ten 2,0 1,5 0,4 

C3-afvalstofl'en11 11,5 11,2 0,3 

Verontreinigde grond 32,0 22,3 9,4 0,2 

Straalgrit 0,3 0,1 0,1 

Accu's 1,2 1,2 

Batterijen 0,1 0,1. 

Gasontladingslampen 0,1 0,1 

Olieruters 0,4 0,4 

Non-Cerro pm pm 

'~ " -- ~,,... 

L~h.9! \W -~ 

trotaaf e:xc!_U.Sief verontre~~"' ~~ ~ 0;8 ~ I" 7;8 -~·;, 

~ lle -gr0n'il~ :?= 
~--- I""'""' ~- ~ 

--- - =.pm.-- ~ 

' --"- - Ill.- ~-m- ~ ' -"' 
~~-1 

Totaal inclusier verontrelnig- 71,2 + 0,8 +pm 29,6 7,8 22,3 10,l 
de grond pm 

18 Exclusief zcefzand en baggerspecie, inclusief 10 kton asbest die vanaf medio 1993 niet mecr ontstaat. 

19 Bet totaal exclusief veronlTeinigdc grond is nodig om bet voorgenomcn beleid vast tc kunncn stcllcn voor bet 
nulaltematicf gcrclatcerd aan bet MJP-GA 
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Tabel 2.4-5 geeft een totaalbeeld van de verwijdering van gevaarlijk afval in 1992. De 
boeveelbeid en indeling in verwijderingssporen is daarbij gerelateerd aan de verwijderingsdoel
stelling van bet MJP-GA. 

Tabet 2.4-5. Totaalbeeld aanbod en verwijdering van gevaarlijk afval in 1992 (in kton)20
• 

Aanbod Preventie Hergebruik Overig Verbranden Storten 

29,2 0,6 0,8 9,2 9,9 8,7 

Betrouwbaarheid gegevens 

De gegevens over de gevaarlijke afvalstoffen, zijn ontleend aan bet Basisdocument Cbemisch 
Afval 1989-1991 en gegevens van bet Bureau Meldingen WCA. De gescbatte afwijkingen liggen 
in de orde van 10%. 

PAP-Il en knelpunten 

Het beleid ten aanzien van gevaarlijk afval werd tot 1993 uitgevoerd door bet Ministerie van 
VROM. Het PAP-II bevat daarom geen beleid voor gevaarlijk afval. De knelpunten bij de 
landelijke verwijdering van gevaarlijk afval staan beschreven in bet MJP-GA. De belangrijkste 
knelpunten op nationaal niveau zijn: 

er is te weinig verbrandingscapaciteit voor gevaarlijk afval; 
bet aanbod van verontreinigde grond is kleiner dan de verwerkingscapaciteit, betgeen leidt 
tot invoer van verontreinigde grond; 
er zijn te weinig faciliteiten voor het storten van C3-afval , betgeen leidt tot export; 
er ontbreken nog te veel boogwaardige verwerkingstechnieken, betgeen leidt tot onnodig 
verbranden en storten van gevaarlijk afval; 
een deel van bet gevaarlijk afval "verdwijnt", doordat de verwijdering niet volgens de 
regels plaatsvindt. 

De knelpunten geven aanleiding tot bet formuleren van een kwantitatieve verwijderingsdoelstel
ling, gericht op onder meer bet vergroten van de verwerkingscapaciteit, en een strategie met 
betrekking tot de. doorwerking van de verwijderingsdoelstellingen naar de doelgroepen en 
partneroverheden betrokken bij de verwijdering van gevaarlijk afval. Hierbij za1 een gecoordi
neerde inzet van het instrumentarium, registratie en sturing tijdens de planperiode centraal staan. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

In 1993 is het MJP-GA door VROM en bet IPO vastgesteld. Dit meerjarenplan bevat 
doelstellingen en maatregelen voor preventie en hergebruik en een lekvrije verwijdering van 
gevaarlijk afval. Hierbij komt de uitvoering van de Notitie Preventie en Hergebruik en de . 
inv1llling van de producentenverantwoordelijkheid aan bod. Voor de totale stroom gevaarlijk 

20 Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie, scheepsafval, zeefzand en gecorrigeerd voor de 10 kton asbcst
afval, die als gevolg van een produktieverbod vanaf medio 1993 niet meer ontstaat. De hoeveelheid tijdelijkc 
opslag uit tabel 2.4-5 is evemedig verdeeld over de verwijderingssporen fysisch/chemisch verwerken (overig), 
verbranden en storten. 
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afval en per sector (zie de tabellen 2.4-6 en 2.4-7) zijn taakstellingen voor preventie en 
bergebruik en doelrnatigheidscriteria voor de verwijdering geformuleerd. Het plan verscbaft een 
beleids- en toetsingskader voor de vergunningverlening voor rijk en provincies in bet kader van 
de Wet milieubebeer. De gezamenlijke provincies bebben zicb gebonden om bet meerjarenplan 
als beleids- en toetsingskader te gebruiken en te verwerken in bun provinciale milieubeleidsplan 
en milieuverordening. Het plan beeft betrekking op een periode van tien jaar. Elke drie jaar za1 
een bijstelling plaatsvinden. 

Tabel 2.4-6. 

Totaal 

100 % 

Tabel 2.4-7. 

Sector 

Klein gevaarlijk 
afval 

Olleboudende 
sludges 

Fotografiscb cbe-
miscbe afvalstof-
fen (Fca) 

Afgewerkte olie 

Scbeepsafvalstof-
fen (1990) 

Specifiek zieken-
huisafval (1990) 

Zuren en basen 

Gebruikte chem!-
callen verpakkin-
gen 

Vloeibare koolwa-
terstoffen 

Te verbranden 
afvalstoffen (1990) 

Verwijderingsdoelstellingen voor gevaarlijk afval21 m 2000 in percentages 
(MJP-GA). 

Preventie Hergebruik Overig Verbranden Storten 

13 40 3 27 17 

Verwijderingsdoelstellingen voor de sectoren binnen gevaarlijk afval voor 
2000 in percentages (MJP-GA). 

Preventie Hergebruik Sector Preventie Hergebruik 

17% 62% Cl-afvalstoffen < 10% < 10% 

ODbekcDd ODbckcDd C2-afvalstof- 32% 10% 
fen:zz 

60% > 0% CJ-afvalstoffen 21% 11% 

0 100% Verontreinigde nvt ODbckcDd . grond 

ODbekeDd onbekend· Straalgrft 30% 40% 

. 
11% - Accu's - 100% 

9% 55% Batterijen maximaal 

10% 10% Gasontladings- - 100% 
lam pen 

20-25% afname Oliefilters - 0% 

- - Non-ferro - 100% 

21 Exclusicf verontrcinigdc grond, baggerspccic, schccpsafval en zccfzand. 

22 Exclusief A VI-vliegas. 
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2.4.3. Beleidsalternatieven 

De verwijderingsdoelstelling voor gevaarlijk afval uit bet MJP-GA wordt in bet voorgenomen 
Overijsselse afvalstoffenbeleid overgenomen. Deze doelstelling voor preventie, bergebruik/nuttige 
toepassing, verbranden en storten voor bet eind van de planperiode (1998) is in tabel 2.4-8 in 
percentages weergegeven. In deze tabel is ook de buidige verbouding tussen de verwijderings
sporen (bet nulaltematief) weergegeven. 
Voor gevaarlijk afval is geen meest milieuvriendelijk altematief ontwikkeld. Vanwege de hoge 
verwijderingskosten wordt ten aanzien van preventie en hergebruik bij bet voorgenomen beleid 
namelijk al bet maximale gedaan. Aanscberping van de verwijderingsdoelstellingen voor de 
Overijsselse situatie is niet opportuun, temeer daar de be- en verwerking van gevaarlijk afval 
zich afspeelt op landelijk scbaalniveau. 

Tabel 2.4-8. 

Hoofdstroom 

Gevaarlijk afval 

Verwijderingsdoelstellingen voor gevaarlijk afval23 bij bet nulaltematief 
(NA) en bet voorgenomen beleid (VB) voor 1998 (in %). 

Alternatlef Preventle Hergebrulk/ Fyslscb/ Verbranden Storten 
Nuttige chemisch (Cl/Cl) 
toepassing verwerken 

NA 2 3 31 34 30 

In tabel 2.4-9 is de verwijderingsdoelstelling uit tabel 2.4-8 doorgerekend in kton. Hiermee is 
de in 1998 benodigde be- en verwerkingscapaciteit voor gevaarlijk afval in beeld gebracbt. Ook 
deze tabel geeft verscbuivingen te zien tussen bet nulaltematief en bet voorgenomen beleid. 

Tabel 2.4-9. 

Hoofd-
st room 

Gevaarlijk 
afval 

Verwijderingsdoelstellingen voor gevaarlijk afval bij bet nulaltematief (NA) 
en bet voorgenomen beleid (VB) voor 1998 (in kton) . 

.. 
Alter- Aanbod Preven- Hergebrulk/ Fysiscbi Ver- Storten 
natter in 1998 tie }'lluttige toe- chemisch branden (Cl/Cl) 

passing verwerken 

NA 1 1 11 12 10 

:k 
.. -,,, 35 -. ~~- , 

-:::. . l ~: ·-,~#J' 1~ 
-
9-~; ... ,;; :4 12' ' ' -~ ---=-- ... ];~ ---

Uit tabel 2.4-9 blijkt dat preventie bij bet voorgenomen beleid ten opzichte van bet nulaltematief 
toeneemt van 1 kton naar 4 kton. Hergebruik neemt bij bet voorgenomen beleid zeer sterk toe 
van 1 kton naar .12 kton. Deze toename komt voor een groot deel door de verschuiving van 
fysisch/chemisch verwerken naar hergebruik/nuttige toepassing. Het organische deel van 
fysisch/chemiscb verwerken wordt verbrand. Het anorganiscbe deel wordt gestort. Fysisch/che
misch verwerken neemt bij bet voorgenomen beleid sterk af van 11 kton naar 1 kton. 

23 Exclusicf vcrontrcinigdc grond, schcepsafval, baggcrspccic, zcefzand en A Vl-slakkcn. 
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Verbranden neemt licht af van 12 kton tot 9 kton. Storten (van Cl- en C2-afval) neemt licht 
af van 10 kton tot 9 kton. 

2.4.4. Uitvoering 

De verwijderingsdoelstelling voor gevaarlijk afval zal gerealiseerd moeten warden door 
preventie, bergebruik, verbranden en storten. In tabel 2.4-7 is per sector de gewenste bijdrage 
aan preventie en hergebruik weergegeven. De meeste voorzieningen ten behoove van hergebruik 
kennen een landelijk schaalniveau. Voor verbranden en storten zijn met name de landelijke 
voorzieningen van belang, te weten AVR-chemie en de C2-deponie op de Maasvlakte. Het 
realiseren van de verwijderingsdoelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
partneroverheden en de doelgroepen. Vanwege bet ·landelijke schaalniveau van de verwijdering 
van gevaarlijk afval gaat bet hierbij oak om de landelijke branche-organisaties, inzamelaars en 
be- en verwerkers. In dit hoofdstuk warden de uitvoeringsmaatregelen beschreven. Door de 
uitvoering hiervan kunnen de in 2.4.2 beschreven knelpunten warden opgelost. 

Preventie van gevaarlijke afvalstoffen maakt deel uit van de bij bedrijfsafvalstoffen omschreven 
aanpak. Door boge prijzen te rekenen in de verwijdering~tructuur wordt met betrekking tot grate 
hoeveelheden gevaarlijk afval preventie binnen bedrijven bevorderd. Voor kleinere stromen 
warden in bet kader van de Notitie Preventie in bedrijven aanvullende activiteiten ontwikkeld. 

In de huidige structuur van twee inzamelaars die binnen de provincie een inzamelplicht voor 
kleine hoeveelheden hebben warden geen belangrijke veranderingen gebracht. De inzameling van 
kleine hoeveelheden ( < 50 kg) levert nog enige problemen op. Bij de invulling van de 
achtervangfunctie van de samenwerkingsgebieden of (sub-)regionale depots kan hierop warden 
ingespeeld. Een inzamelingsvergunning voor bet verzorgingsgebied beboort tot de mogelijkheid. 
Voor de inzameling van olie-water-slib mengsels zijn eveneens twee inzamelaars aangewezen 
die een plicht bebben voor een deel van de provincie en een recht voor bet overige. 

Afval dat niet voorkomen kan warden moet zoveel mogelijk warden hergebruikt. Het accent ligt 
hierbij primair op produkt- en materiaalhergebruik en secundair op nuttige toepassing. Het 
vergunninginstrument wordt benut om de nodige voorzieningen te stimuleren. Ook vergun
ninghouders dragen bij aan hergebruik door eisen te stellen aan bet gescheiden aanleveren v~ 
afvalstoffen. 

De AVR-Chemie is als enige eindverwerker aangewezen voor de verbranding van gevaarlijke 
afvalstoffen die verbrand kunnen warden in een draaitrommeloven en heeft daarvoor een 
acceptatieplicbt. De ZA VIN te Dordrecht is aangewezen als eindverwerker voor specifiek 
ziekenhuisafval. Conform bet MJP-GA kan gevaarlijk afval dat zich leent voor roosterovenver
brandini'4 worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie voor buishoudelijk en 
vergelijkbaar afval, die voldoet aan de regels zoals gesteld in de AMvB "Luchtemissies en 
afvalverbranding". Voorwaarde hierbij is, dat dit past in de landelijke verwijdering~tructuur voor 
gevaarlijk afval en de bedrijfsvoering van de A VI- en SVI Boeldershoek. Ter realisering van 
de in paragraaf 2.4.3 geformuleerde doelstellingen zal de provincie in de p)anperiode bijdragen 
aan de uitvoering van de actiepunten uit bet meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen 
en bijdragen leveren aan bet in stand bouden van bet landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA). 

24 Zoals dclcn van stcckvast gcvaarlijk afval in bulk en vcrpakt afval. 
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Voor gevaarlijk afval wordt door de provincie geen aparte doelgroepenbenadering ontwikkeld, 
omdat dat in IPO verband wordt opgepakt. Belangrijke partners voor de verwijdering van 
gevaarlijke afvalstoffen zijn de gemeenten en samenwerkingsgebieden. De gemeenten dienen 
( eventueel in samenwerking) bun inzamel en brengsysteem in stand te bouden en moeten er voor 
zorgen dat de belemmeringen voor de burgers en bedrijven die van bet systeem gebruik willen 
maken klein zijn. Voor bedrijven mag een brengplaats voor gevaarlijk afval niet verder weg zijn 
dan de naast liggende gemeente. Samenwerkingsgebieden kunnen een inzamelvergunning krijgen 
voor bedrijfsgevaarlijk afval binnen bun eigen verzorgingsgebied. Het inzamelsysteem voor 
gevaarlijk afval uit bedrijven moet kostendekkend opereren. 

Oplossing leemten 
De belangrijkste kennisleemte doet zicb voor ten aanzien van de ontwikkeling van de 
boeveelbeid C3-afval dat gedurende de planperiode zal -moeten worden verwerkt. In verband 
biermee zal in de komende planperiode de nodige aandacbt worden besteed aan bet registratiebe
leid (zie hoofdstuk 4). De ontwikkelingen zullen worden gevolgd en betrokken moeten worden 
bij de evaluatie en bijsturingsprocedure van bet MBP. De bieruit volgende beleidslijnen en 
actiepunten zullen worden opgenomen in bet milieuprogramma. 

2.4.5. Milieugevolgen 

Tabel 2.4-10 geeft de verscbuiving weer tussen de verwijderingssporen van bet voorgenomeo 
beleid ten opzicbte van bet nulaltematief. Daarmee ontstaat een maat voor de milieugevolgen 
van de beleidsaltematieven voor gevaarlijk afval. 

Tabel 2.4-10. 

Hoofdstroom 

Gevaarlijk afval 

Verscbuivingeo tussen de verwijderingssporen bij bet nulaltematief (NA) en 
bet voorgeoomeo beleid (VB) voor gevaarlijk afval voor 1998 (in % ). 

AJtematief Preventie Hergebruik/ Fysisch/ Verbranden Storten 
Nuttlge chem.Isch (Cl/C2) 
toepasslng verwerken 

NA 2 3 31 34 30 
- ~ ~ - ~ ~ ·.${-&_.. ---'-=< -- ~ 

~"' 
-

"'-VB ~ i:10 ~6' :: _ 
1 1?-~ =:;:3 '~~26 - 25-~ 

- - ~~ 
-~- --=;:. II" ~- --=~ 

Uit de tabel blijkt dat bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief bet 
preventie-aandeel toeneemt van 2% naar 10%. Hergebruik/nuttige toepassing neemt sterk toe 
van 3% naar 36%. Het aandeel fysisch/chemiscb verwerken neemt sterk af van 31 % tot 3%. 
Storten en verbranden nemen bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief licbt 
af van respectievelijk 34% en 30% tot 30% en 25%. Door bet voorgenomen beleid vindt een 
verscbuiving plaats van direct storten en verbranden en indirect storten en verbranden (nu 
fysisch/chemische verwerking) naar vooral bergebruik/nuttige toepassing. Tevens neemt bet 
preveritie-aandeel sterk toe. Hierdoor wordt de kringloop van materialen en energie beter 
gesloten. Dit leidt tot minder emissies naar bet milieu en minder ruimtebeslag voor de 
eindverwerking. 
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2.5. Autowrakken 

2.5.1. Huidige situatie 

De autodemontage is sinds jaar en dag in handen van bet particuliere bedrijfsleven. Tot voor kort 
was deze brancbe zeer ondoorzicbtig en voor een belangrijk deel niet voorzien van een adequate 
vergunning. Bovendien bleken nogal wat bedrijven te zijn gesitueerd op planologiscb 
onaanvaardbare lokaties. In de afgelopen jaren beeft op grond van bet autowrakkenplan 1989-
1993 een sanering van de scheefgegroeide situatie plaatsgevonden. Van de mim honderd 
bedrijven in de provincie zijn er circa 45 overgebleven die voldoen aan de criteria: 
a. planologisch ingepast; 
b. milieubygienisch· verantwoord; · 
c. doelmatige exploitatie; 
d. voorzien van een adequate vergunning; 
e. gericbt op hergebruik. 

Ondanks bovengenoemde sanering zijn er geen aanwijzingen voor een ( dreigend) tekort aan 
bewerkingscapaciteit voor autowrakken. 

In 1991 bedroeg bet aantal voor sloop vrijgekomen voertuigen volgens bet CBS circa 31.400 
stuks. Volgens opgave van de sloopbedrijven zijn er in 1992 circa 14.000 wrakken in Overijssel 
verwerkt. Een deel van de in Overijssel bewerkte wrakken zijn uit andere provincies en uit 
Duitsland afkomstig. Met name in de grensstreek worden veel jonge schade-auto's ingevoerd. 
Een onbekend aantal autowrakken wordt naar andere provincies afgevoerd. 

Tabel 2.5-1. Aanbod en verwijdering van autowrakken in 1991 (in kton) 

-~ 

1992 A:anooli~· HergebruJk/Nut- Verbrand Gestort 
~ -

- -- tige toepassing (Sbredderafl'al) 

~ ... -~ 
Autowrakken 3~J"~"91"' 24 . o 8 

~-
• __ ,,,= ~ 

Hergebruik beperkt zich op dit moment tot bet weer in circulatie brengen van gedemonteerde 
onderdelen en scbroot. Overige materialen die verbonden zijn met bet wrak worden in de 
shredderinstallatie gescbeiden van bet schroot en worden als shredderafval gestort. De provincie 
Overijssel kent een shredderinstallatie in Zwartsluis. Het shredderafval afkomstig uit Zwartsluis 
wordt bij de V AM te Wijster gestort. 

Betrouwbaarheid gegevens 

De gegevens betreffende bet aantal autowrakken zijn gebaseerd op CBS- gegevens over 1991. 
Het aanbod in kton en de verwijdering is bepaald aan de hand van RIVM-gegevens. 
Afwijkingen in bet cijfermateriaal van enkele tientallen procenten zijn niet uitgesloten. De CBS
cijfers vallen twee keer zo boog uit als de opgaven van de provincie. 
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Provinciaal beleid 

De doelstellingen voor bet autowrakkenbeleid, zoals die zijn geformuleerd in bet Provinciaal 
autowrakkenplan Overijssel 1989-1993 komen kort samengevat op bet volgende neer; 
a. bet terugbrengen van bet aantal autosloopbedrijven; 
b. de autosloopbedrijven zijn planologisch ingepast c.q. moeten planologisch inpasbaar zijn, 

liggen niet in een grondwaterbeschermingsgebied en zijn voorzien van een afvalstoffen
wetvergunning; 

c. bet bevo:rderen van bergebruik van onderdelen; 
d. een milieuhygieniscb verantwoorde bedrijfsvoering; 
e. bet bevorderen van een doelmatig verwijderingsproces. 

Huidige knelpunten 

De knelpunten bij de uitvoering bet autowrakkenbeleid zijn onder andere: 
geen adequaat inzicht in de hoeveelheid, de jaarlijkse toenarne en de samenstelling, 
verwijdering en im- en export van autowrakken; 
geen uniforme registratie binnen de verwijderingsketen; 

Relevante beleidsontwikkelingen 

In 1992 is bet Implementatieplan Autowrakken en Shredderafval vastgesteld. In bet plan zijn 
tussen de betrokken partijen (onder andere bet Rijk. IPO, VNG en organisaties uit de 
autobranche) afspraken gemaakt over de te bereiken verwijderingstaakstelling voor bet jaar 2000 
en de uitvoering van een aantal acties om deze taakstelling te realiseren. In de taakstelling voor 
bet jaar 2000 is preventie nog niet uitgewerkt vanwege de lange ontwerptermijn en levensduur 
van een auto. Wel is preventie opgenomen in de strategie. 

De taakstelling is als volgt geformuleerd: 
tenminste 12% van de totale autowrakkenstroom wordt direct als produkt hergebruikt 
(bergebruik van onderdelen); 
74% van de totale autowrakkenstroom ·wordt ·als·materiaal bergebruikt (na bewerking in 
bijvoorbeeld shredders); 
de overige 14%, zijnde shredderafval, wordt verbrand of gestort; . 
materiaal dat vrijkomt bij reparaties is niet meegenomen in de taakstelling. Wel is met de 
betrokken organisaties afgesproken dat bet nog op te zetten logistieke systeem voor de 
gescheiden inzameling van vrijkomende stoffen ook bescbikbaar zal zijn voor deze fractie. 

Deze taakstelling is in tabel 2.5-2 weergegeven. 

Tabel 2.5-2. 

2000 

Autowrakken 

Verwijderingsdoelstelling uit bet Implementatieplan Autowrakken en 
Shredderafval voor 2000 (in % ) 

Preveotfe Hergebruik/ Nut- Verbraodeo Storteo 
tige toepassiog 

0 8625 14 

2S 12% Produktbcrgebruik en 74% matcriaalhcrgebruik. 
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Door de betrokken branche-organisaties en de overheid wordt momenteel gewerkt aan een 
Convenant Autowrakken. Hierin zal de realisatie van enerzijds de strategie met betrekking tot 
preventie en bergebruik van autowrakken en shredderafval (voorzover afkomstig van 
autowrakken) en anderzijds de totstandkoming van het daarbij benodigde wettelijke en financiele 
kader op wederzijds verplichtende wijze worden vastgelegd. 

Verscbillen tussen bet provinciale beleid en bet interprovinciale en nationale beleid 

In het Provinciaal autowrakkenplan is een van de belangrijkste uitgangspunten gericht op de 
sanering van de autoslopersbranche. Kwantitatieve taakstellingen zijn niet geformuleerd. In het 
Implementatieplan Autowrakken en Shredderafval zijn deze taakstellingen wel aanwezig voor 
de gehele verwijderingsketen. Tevens is preventie als strategie-onderdeel opgenomen. Door de 
branche-organisaties en de overheid wordt-momenteel gewerkt aan een Convenant Autowrakken. 
De genoemde ontwikkelingen warden in het Overijssels afvalstoffenbeleid voor de komende 
planperiode opgenomen. 

2.5.2. Beleidsalternatieven 

Het autowrakkenbeleid is gericht op een doelmatige verwijdering van autowrakken door 
planologisch ingepaste bedrijven met een adequate vergunning. 

In tabel 2.5-3. zijn de beleidsaltematieven voor de verwijdering van autowrakken weergegeven. 
De beleidsaltematieven warden uitgedrukt in het percentage preventie, hergebruik, verbranden 
en storten in het jaar 1998. Het nulaltematief geeft de buidige verhouding tussen de verwijde
ringssporen weer. De verwijderingsdoelstelling van het voorgenomen beleid is afgeleid uit de 
doelstelling voor 2000 uit het Implementatieplan Autwrakken en is omgerekend naar het jaar 
1998. Bij het meest milieuvriendelijk altematief is ten opzichte van bet voorgenomen beleid 4% 
preventie toegevoegd"15

• 

Tabel 2.5-3. 

Altematier 

NA 
-· ,, -

VBY 
~ -· 

MMA 

Verwijderingsdoelstelling v-0or autowrakken bij het voorgenomen beleid (VB) 
en het nulaltematief (NA) voor 1998 (%) .... 

Preventie HergebruJk/ Eindverwerking (sbredderafval) 
Nuttige toepas-
sing Verbranden Storten 

(tbermiscbe 
verwerking) 

0 75 0 25 
.. I; o .=Z -· ~ o-- - ~-1~ -'" ~ ~ f-,.1"" ~ 

0 83: - ~~?~ ;i --
'r • ~ r c: 1:~~;..,._ "' -

4 80 16 0 

Tabel 2.5-3 geeft een inzicht in de verschuiving tussen de verwijderingssporen bij de 
verscbillende beleidsaltematieven. Bij bet voorgenomen beleid ne.emt het aandeel hergebruik toe 
van 75% naar 83%. Het aandeel bij de eindverwerking (storten/verbranden) daalt van 25% tot 
17%. Het gaat daarbij om shredderafval dat grotendeel dient te warden verbrand. Bij bet meest 
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rnilieuvriendelijk altematief verrnindert bet aandeel bergebruik en eindverwerking ten opzicbte 
van bet voorgenornen beleid als gevolg van bet aandeel preventie ( 4% ). 

In tabel 2.5-4 zijn de bovenstaande verwijderingsdoelstellingen doorgerekend in kton. Hierrnee 
is de in 1998 benodigde be- en verwerkingscapaciteit voor autowrakken bij bet voorgenornen 
beleid in beeld gebracbt. 

Tabel 2.5-4. 

Altematief 

NA 
- ~ -~ ., . 

VB 

MMA 

Verwijderingsdoelstelling voor autowrakken bij bet voorgenomen beleid (VB) 
en bet nulaltematief (NA) voor 1998 (in kton). 

Aanbod in kton Preventie Herge- Eindverwerking (shredderafval) 
bruik/Nut-

- tlge toepas""' Verbranden Storten 

1992 1998 sing 

0 24 0 8 
- ,, ,.- ~, 

I" o. - 27· ~s,. Q 32 32 l•__j,,,' ~ - ;.,, I"-' 1~-

1 26 5 0 

Ook deze tabel geeft een inzicht in de verscbuiving tussen de verwijderingssporen bij bet 
voorgenomen beleid. Het bergebruiksaandeel neernt toe van 24 kton bij bet nulaltematief naar 
27 kton bij bet voorgenomen beleid. Door hergebruik daalt daardoor bet totale aanbod bij de 
eindverwerking van 8 kton bij bet nulaltematief tot 5 kton bij bet voorgenornen beleid. Deze 
boeveelbeid dient grotendeels te worden verbrand. De boeveelheid te storten afval neemt 
daarmee af tot 0 kton bij bet voorgenomen beleid. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief 
treden ten opzicbte van bet voorgenomen beleid kleine verschuivingen op. Preventie stijgt van 
0 kton naar 1 kton. Het aandeel hergebruik daalt licbt ten opzichte van bet voorgenomen beleid. 

In bet Implementatieplan Autowrakken en Shredderafval wordt uitgegaan van een gemiddeld 
groeipercentage van 0% per jaar. Dit groeipercentage is ··voor de provincie Overijssel bij de 
berekening van de beleidsaltematieven overgenomen. · 

2.5.3. Uitvoering 

Van preventie (zoals opgenomen bij bet meest milieuvriendelijk altematiet) kan, in verband met 
de lange ontwerp-termijn en de levensduur van een auto, v66r bet jaar 2000 geen al te grote 
bijdrage aan de taakstellingen worden verwacbt. oVerigens is in dit kader geen rol weggelegd 
voor de provincie. 

Met betrekking -tot bergebruik wordt gesteld dat een doelstelling van 12 procent voor 
produktbergebruik en 74 procent voor materiaalhergebruik moet worden gebaald. Produktberge
bruik is in Nederland zo ver ontwikkeld dat verdere stimulering slecbts beperkt mogelijk is. De 
nadruk dient derhalve te worden gelegd op de stimulering van materiaalhergebruik. 

De toename van bet materiaalhergebruik wordt bereikt, door bet particuliere bedrijfsleven in 
conformiteit met de markt en zonder fiscale maatregelen ervoor zorg te laten dragen, dat alle 
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auto's die in bet afvalstadium zijn geraakt worden ingezameld en zonder kosten voor de laatste 
eigenaar worden gedemonteerd. Daartoe wordt op nieuwe auto's een hefting gelegd, de zoge
naamde verwijderingsbijdrage. Met de opbrengst van deze heffing zal bedrijfseconomisch 
rendabele recycling van automaterialen mogelijk zijn. Voor de inning van deze bijdrage en het 
toekennen van de verwijderingspremies is een uitvoeringsorganisatie opgericht: Auto Recycling 
Nederland B.V .. Oprichters en bestuurders van deze organisatie zijn de branche-organisaties. 

Om voor een verwijderingspremie in aanmerking te kunnen komen moeten autodemonta
gebedrijven zijn erkend door Auto Recycling Nederland B.V. Om voor erkenning in aanmerking 
te komen moeten bedrijven zijn gecertificeerd. Certificatie-eisen zijn onder andere verdergaande 
demontage en gescheiden houden en/of leveren van gedemonteerde materialen. Deelname aan 
Auto Recycling Nederland B.V. is niet verplicht. Elk bedrijf zal voor zich moeten uitmaken of 
het financieel-economisch aantrekkelijk is, Dit kan betekenen· dat een aantal bedrijven in 
Overijssel afziet van deelname. Als gevolg daarvan kunnen de doelstellingen voor herge
bruik/nuttige toepassing in gevaar komen. De provincie Overijssel is dan ook van mening dat 
de eisen tot verdergaande demontage ook zullen moeten gelden voor die bedrijven die niet 
kunnen of willen overgaan tot deelname aan Auto Recycling Nederland B.V. Autodemontagebe
drijven kunnen desgewenst aan deze verplichting voldoen door de wrakken aan te bieden aan 
een (indien noodzakelijk daarvoor speciaal op te richten) in demontage gespecialiseerd bedrijf. 
In verband hiermee zullen de vergunningvoorschriften, die overigens al een verplichting kennen 
tot maximaal hergebruik, worden aangepast. 

Een bijzondere categorie in de be-/verwerking van autowrakken wordt gevormd door de 
shredders. In Overijssel is een shredder gevestigd in Zwartsluis. Deze shredderinstallatie heeft 
een bovenprovinciale betekenis. Dit betekent dat de installatie ook autowrakken en ander oud 
ijzer verwerkt afkomstig uit andere provincies. Deze provincies hebben tevens een autowrakken
beleid ontwikkeld waarin bet vloeistofvrij maken van wrakken een belangrijk onderdeel is. 
Hierdoor ontstaan geen bezwaren bij verwerking in Overijssel. De installatie verwerkt echter ook 
autowrakken uit Duitsland en autowrakken van particulieren. Met name ten aanzien van wrakken 
van particulieren bestaat niet de zekerheid dat deze volledig zijn ontdaan van vloeistoffen. 
Daarom mag de shredderinstallatie te Zwartsluis in de toekornst alleen autowrakken accepteren 
die via autosloperijen worden aangeboden. Als gevolg· van de rneer volledige demontage van 
wrakken zal de stroom shredderafval verminderen. Indien bet beleid volledig slaagt zal de 
hoeveelheid shredderafval zodanig afnemen en de aard van het afval zodanig zijn dat hergebru~ 
daarvan nauwelijks mogelijk is. Het enige altematief zal dan zijn verbranden. Shredderafval dient 
(conform het Implementatieplan Autowrakken en Shredderafval) te worden verbrand. Het 
Overijssels shredderafval zal conform het beleidsscenario van het TJP .A voor 76,4% dienen te 
warden verbrand en 14,4% te worden hergebruikt (zie ook paragraaf 2.3.2). 

Het afval van de Overijsselse shredder wordt bij de V AM te Wijster gestort. Vanaf het moment 
dat het stortverbod voor verbrandbaar afval van kracht wordt zal shredderafval niet meer gestort 
worden. 

Vergunningverlening en handhaving 
In verband met een overeenkomst in het kader van decentralisatie complementair bestuur 
(Decomp-overeenkomst) worden de vergunningverlenings- en handhavingstaken in relatie tot 
autowrakken inrichtingen per 1 januari 1995 overgedragen aan de gemeenten in Overijssel. Er 
wordt vanuit gegaan dat de gerneenten deze taken uitvoeren in overeensternming met het in dit 
plan neergelegde beleid. In verband daarmee is afgezien van opname van instructieregels in de 
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PMV. Vergunningen voor nieuwe inrichtingen en uitbreiding van bestaande bedrijven warden 
verleend als door de aanvrager kan warden aangetoond dat de voorgenomen activiteit doelmatig 
is en de bestaande verwijderingsstructuur niet wordt gefrustreerd. Hergebruik wordt bevorderd 
door verdergaande demontage in de vergunningvoorschriften op te nemen, waarbij zoveel 
mogelijk gelijke tred dient te warden gehouden met de eisen van Auto Recycling Nederland B. V. 
Autodemontagebedrijven zullen niet warden gevestigd in milieubeschermingsgebieden. 

Im- en export 
Er bestaat thans nauwelijks zicbt op im- en export van autowrakken. Daarbij maakt bet geen 
verscbil of sprake is van provincie-, regio- of landsgrenzen. Gelet op bet bovenprovinciaal 
belang van de sbredderinstallatie bestaat er geen bezwaar tegen import vanuit andere provincies. 
Import uit Duitsland wordt bebeerst door EG-regels zodat daartegen in bet kader van dit plan 
niet kan warden opgetreden. · Overigens -is landelijk -gezien sprake van een export-overschot. 

Oplossing leemten 
Er is onvoldoende inzicht in de hoeveelbeid, de jaarlijkse toename, de verwijdering en de im
en export van autowrakken door gebrek aan betrouwbare registratiegegevens. Deze leemte zal 
naar verwachting warden opgelost wanneer bet meet- en registratiesysteem, dat in bet kader van 
bet Implementatieplan Autowrakken en Shredderafval wordt opgesteld, operationeel is. 

2.5.4. Milieugevolgen 

Op basis van de ricbtlijnen bebben preventie en hergebruik de voorkeur boven verbranden en 
storten. Preventie en bergebruik leiden tot minder nadelige milieugevolgen. De beschrijving van 
de mate waarin dit wordt bevorderd, levert een maat op voor de milieugevolgen van bet beleid. 
Bij deze wijze van effectbescbrijving wordt aangehaakt bij de brongerichte koers van bet 
afvalstoffenbeleid zoals een beperking van bet grondstoffenverbruik en bet sluiten van 
kringlopen. Tabel 2.5-5 geeft een goed inzicht in de mate waarin bij de verscbillende 
altematieven een verscbuiving plaatsvindt van storten naar bergebruik en preventie. 

Tabel 2.5-5. 

Altematief 

NA 

Verscbuivingen tussen de verwijderingssporen ·bij bet nulalternatief (NA), bet 
voorgenomen beleid (VB) en bet meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
voor autowrakken voor 1998 (in % ). 

Prnentie Hergebruik/ Eindverwerking (shredderafval) 
Nuttige toepas-
sing Verbranden Storten 

(thennische 
verwerking) 

0 75 0 25 

Uit de tabel blijkt dat bet stortaandeel bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet 
nulalternatief sterk afneemt van 25% tot 0%. Het aandeel verbranden neemt sterk toe van 0% 
naar 17%. Het aandeel bergebruik/nuttige toepassing neemt licbt toe van 75% naar 83%. 
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Bij bet meest milieuvriendelijk altematief neemt ten opzicbte van bet voorgenomen beleid bet 
aandeel verbranden en bergebruik/nuttige toepassing licbt af ten kosten van een toename van bet 
preventie-aandeel van 0% naar 4%. 

Bij bet voorgenomen beleid treedt dus een verscbuiving op in de ricbting van preventie en 
bergebruik ten koste van de eindverwerking (storten). Deze verscbuiving leidt tot significante 
verscbillen in de gevolgen voor bet grondstoffen en energiebebeer, bet ruimtebeslag en daarmee 
samenhangende milieubygieniscbe en ecologisch/landscbappelijke gevolgen. 

2.6. Afvalverwijdering in perspectief 

Deze paragraaf gaat in op de verwijdering van Overijssels afval, zoals die op langere termijn zou 
kunnen plaatsvinden. Eerst wordt teruggeblikt op de situatie in 1984. Daama wordt de 
afvalverwijdering aan bet einde van de planperiode (1998) vergeleken met bet 2010-scenario dat 
voor dit milieu-effectrapport, mede op basis van bet perspectiefscenario uit bet TJP .A is 
ontwikkeld (zie bijlage 3). Het 2010-scenario scbetst de effecten van een mogelijk beleidscena
rio op langere termijn. Dit scenario is optimistiscb over de resultaten op bet gebied van preventie 
en bergebruik door een grote respons van consumenten en producenten. 

Tevens vindt in deze paragraaf een toetsing van bet voorgenomen beleid plaats aan de 
verwijderingsdoelstellingen van bet NMP 2. Aan de hand van deze vergelijking wordt de keuze 
ten aanzien van bet voorgenomen beleid voor de afvalstromen gemotiveerd. 

Afvalverwijdering in 1984 

In bet PAP-II is de afvalboeveelbeid beschreven zoals die in 1984 werd geregistreerd. De totale 
(geregistreerde) boeveelbeid afval in 1984 bedroeg 1010 kton. De boeveelbeid Overijssels afval 
in 1992 bedroeg bijna bet dubbele: 2012 kton (zie paragraaf 2.1.2). Deze stijging is te verklaren 
door de jaarlijkse groei van bet afval en bet ontstaan van "nieuwe" afvalstromen, zoals 
groenafval en verontreinigde grond. Daamaast blijkt uit recente inventarisatiegegevens dat de 
boeveelbeid bouw- en sloopafval in 1992 (700 kton) 260 kton hoger ligt dan in 1984. 

De afvalverwijdering aan het eind van de planperiode (1998) 

Totaaloverzicht 1998 

Tabel 2.6-1 geeft een totaaloverzicbt van de verwijderingsdoelstellingen aan bet eind van de 
planperiode (1998) bij bet voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulalternatief en bet meest 
milieuvriendelijk alternatief. De doelstellingen in deze tabel zijn uitgedrukt in percentages. Tabel 
2.6-2 geeft een totaaloverzicbt van de doelstellingen uitgedrukt in kton. Hiermee is tevens de 
benodigde be- en verwerkingscapaciteit aan bet eind van de planperiode (1998) in ·beeld 
-ra~. . 
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Tabel 2.6-1. 

Hoofdstroom 

Huishoudelijke 
afvalstoften 

Bedrij fsafval-
stoften 

Gevaarlijk af-
ya}l6 

Autowrakken 

Totaal 

Verwijderingsdoelstellingen voor de totale Overijsselse afvalstroom voor 
1998 (in %). 

Altematief Preventie Hergebrulk/nuttige Verbranden Storten 
toe passing 

NA 4 11 0 85 
- ~'" T 

VJl"'v- 10 3S c ' "' '19 "' 0 ~ - ~ ;."""" 

MMA 28 34 38 0 

NA 1 58 1 40 
~.,I 1~ - t/...;,~ ;#-~ 

~ ;-
.~ 

VB ~~·- I~= ~5 - ,•-_. - _11 ~ ~ l- 16· -- ~ 

MMA 9 69 10 12 

NA 2 34 34 30 . 
; 

VB _ 
_,, . ~ 10 - 3 9,,;;..t ~¥~ ·25 ~ = -- ... - ~ -

MMA 10 39 26 25 

NA 0 75 0 25 
~ : ~- =-

\lli~ ~. ·"o 't"" :_~ f'BJ -111" 
,.. :=o ~ - -= - - - -

MMA 24 80 16 0 

NA 2 48 1 49 
._J ['-

~ 

- -":,;_~ iL.: ""' 
VB ..,::_.._. - '- 7, ~ 6i- ~ ·t9 l~ ~ . - ?'. """~ ~ - ..,, 

-~ 

MMA 14 61 16 9 

26 Om bet totaal te kunnen bcrekenen is voor bet MMA bij gevaarlijk afval bet VB aangehouden. 
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Tabel 2.6-2. 

Hoofdstroom 

Huisboudelijke 
afvalstoffen 

Bedrijfsafval-
stoffen 

Gevaarlijk 
afval 

Autowrak-
ken:z? 

Totaal 

Verwijderingsdoelstellingen voor de totale Overijsselse afvalstroom voor 
1998 (in kton) 

Altematief Hoeveel- Preventie Hergebruik/nut- Verbranden Storten 
held 1998 tige toepassing 

NA 475 19 51 0 405 
_,, 

' 17 T - - ,,. 
r.~ 

-
';YB. ~ 475 - -. 15~ 167· '.233 0 

"" " - -' 

MMA 491 138 165 188 0 

NA 1.739 16 1.006 14 703 
~7 . .,;.-,_.,,..,. ' 

~ !""•' - ~- --o,.._,;:,'.94~ < ' ""-- - ~·8t--~ 188:.. ·~ VB 
,. _1;739_ - Ji ... ; ; - ""276,_ - ~~ ·I 

MMA 1.755 167 1.209 170 208 

NA 35 1 12 12 10 

-=35 _.,. 
;q 1-:• ; YB 4' ., . :: l3 :r. ... ~-- 9 9. . .!, 

- - ... ....:;;f' :;: - - ~ 

MMA 35 4 13 9 9 

NA 32 0 24 

--- '" ;i#:." - ·-, - ,11~ VB ~ - 92 ~ -~~ · 27 
;& ~~~ ~*' '.,_:;;_ """~-.::-:; . -~- ·i/.} 

MMA 32 l 26 

NA 2.281 36 1.093 26 1.119 
~ -"' ~ 

·, ~· 

U395 .~ 
I ~ ~ !1 1: "" 

~ --. -~.~l. -~59 -~· 
, '.~ 436 1r.-- "."~. ~ ' ' t ~-~~,...:--~ ' 

MMA 2.313 310 1.412 368 217 

Gevoeligheidsanalyse 

Ten aanzien van de verwijderingsdoelstellingen van bet voorgenomen beleid is de gevoeligheid 
voor een verandering in bet jaarlijks groeipercentage in beeld gebracht. Hierbij zijn de 
groeipercentages van een aantal afvalstromen (zie bijlage 3) met 0,5% naar boven en beneden 
gevarieerd. De resultaten van deze berekening zijn opgenomen in tabel 2.6-3. 

Z1 De eindvcrwcrking van autowrakken is mccgcnomen bij shrcddcrafval (bcdrijfsafvalstoffen). 
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Tabel 2.6-3. Gevoeligbeidsanalyse van de verwijderingsdoelstelling van bet voorgenomen 
beleid (VB) in 1998 voor een stijging of daling van de jaarlijkse groei met 
0,5 procent. 

Aanbod per verwijde- VB VB VB afwijldng t.o.v. bet VB 
ringsspoor - 0,5% groei + 0,5% groel 

Kton % 

Aanbod 2221 2280 2342 60 2,6 · 

Preventie 155 159 164 5 3,1 

Hergebruik 1359 1396 1432 36 2,5 

Verbranden 424 435· 448 12 2,7 

Storten 279 285 291 6 2,1 

Uit deze analyse blijkt dat de verwijderingsdoelstelling van bet VB in 1998 weinig gevoelig is 
voor een boger of lager percentage jaarlijkse groei van de verscbillende afva]stromen. De 
realisering van bet voorgenomen beleid ten aanzien van preventie en bergebruik bebben een 
grotere invloed op bet afvalaanbod per verwijderingsspoor. 

Vergelijking met het NMP 2 en keuze uit de beleidsalternatieven 

In bet NMP 2 is een kwantitatieve verwijderingsdoelstelling voor de Nederlande afvalstoom in 
2000 opgenomen28

• Deze doelstelling is in tabel 2.6-4 tezamen met de verwijdering van bet 
Overijsssels afval bij de verscbillende beleidsaltematieven in 2000 weergegeven. 

Tabel 2.6-4. Verwijderingsdoelstellingen van bet NMP 2 en de Overijsselse beleidsaJ
tematieven in 2000 (in % ). 

Beleidsdoelstelling Prevcntic Hcrgcbruilc 
. 

Vcrbrandcn Storten 

Nulaltcmaticf ·2 48 1 49 . 
- - - -=--~ ·-( ~·t..,.- ·~ - ()li+; t V.oorgcn·omcn. bclcid 

~· .,; "" = - ~ -- J '"'lg ~ ~ ,. _, JO;:' 
F -

Mcest milieuvricndclijk altcmaticf 17 66 11 6 

NMP 2-doelstclling 10 66 15 9 

Uit tabel 2.6-4 blijkt dat bet nulaltematief sterk acbter blijft bij de doelstellingen van bet 
NMP 2: er wordt te veel gestort en bet aandeel aan preventie en bergebruik ligt aanmerkelijk 
lager. Bij bet voorgenomen beleid loopt Overijssel vrijwel in de pas met de doe1ste1lingen van 
bet NMP 2, waaraan de provincie zicb bij bet vaststellen van bet NMP 2 en bet TJP .A beeft 
gecomiteerd. 

28 Exclusicf baggcrspecic en mest. 

51 



Wanneer gekozen zou warden voor het meest milieuvriendelijk altematief zou Overijssel ver 
vooruitlopen op het nationale beleid. Bij het meest milieuvriendelijk altematief zijn de 
verwijderingsdoelstellingen voor de verschillende afvalstromen ten opzichte van bet voorgeno
men beleid wezenlijk aangescberpt. Gezien de trendbreuk die al bij bet voorgenomen beleid moet 
plaatsvinden, is dit geen reele optie voor de planperiode. Deze keuze zou betekenen dat de 
uitvoering van bet meest milieuvriendelijk alternatief los komt te staan van de beleidswerke
lijkheid. 

Het meest milieuvriendelijk altematief boudt met name een aanscberping van de preventiedoel
stelling in. Preventie van afval dient primair te warden gerealiseerd in bet kader van bet 
produktenbeleid. Op dit beleidsterrein heeft de provincie Overijssel geen bevoegdheden nocb 
instrumentarium. 

Om bovengenoemde redenen wordt er gekozen voor de uitvoering van bet voorgenomen beleid 
tijdens de planperiode. De uitvoering van bet meest milieuvriendelijk altematief zou wellicbt op 
de langere termijn (2010) nagestreefd kunnen warden. 

Verwijderingsperspectief tot 2010 

De verwijderingsdoelstellingen bij bet voorgenomen beleid zijn een stap op weg naar bet sluiten 
van de kringloop van grondstoffen en energie. Naar verwacbting zal dit beleid na de planperiode 
van bet PMB warden voortgezet en geintensiveerd. Hierbij kunnen de doelstellingen voor 
preventie en bergebruik in bet jaar 2010 warden aangescherpt in de ricbting van bet hierboven 
beschreven meest milieuvriendelijk altematief. In dat geval neemt de provincie 10 jaar extra de 
tijd om bet meest milieuvriendelijk altematief ten uitvoer te brengen (2010-scenario). 

In de tabellen 2.6-5 en 2.6-6 is een indicatie gegeven van de verwijdering van bet Overijsselse 
afval volgens bet 2010-scenario. Hierbij zijn de jaren 2002 (de planhorizon van bet PMB) en 
bet jaar 2010 in ogenscbouw genomen. De tabellen geven een globale indicatie van de 
toekomstige Overijsselse afvalverwijdering onder gunstige omstandigheden, waarin preventie en 
bergebruik verregaand warden gerealiseerd. 

Tabel 2.6-5. Afvalverwijdering in 2002 volgens bet 2010-scenario (in kton). 

Preventie Hergebruik/nutti- Verbranden Storten 
ge toepassing 

250 1569 349 227 

Tabel 2.6-6. Afvalverwijdering in 2010 volgens bet 2010-scenario (in kton). 

Preventie Hergebrulk/nutti- Verbranden Storten 
ge toepassing 

451 1726 301 169 
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Vergelijking van de veiwijderingsdoelstelling voor bet voorgenomen beleid in 1998 (tabel 2.6-2) 
en bet afvalaanbod volgens bet 2010-scenario (tabel 2.6-6) levert bet volgende beeld op: 

De hoeveelheid te storten afval in 2010 neemt ten opzichte van bet VB in 1998 verder af 
van circa 285 kton naar 169 kton. 
De hoeveelheid te verbranden Overijssels afval daalt van circa 436 kton in 1998 tot 301 
kton in 2010 (in bet jaar 2000 bedraagt de boeveelbeid te verbranden buisboudelijk en 
vergelijkbaar afval 330 kton). 
De boeveelbeid bergebruikt afval stijgt met 23% tot 1726 kton in 2010. 
Het aandeel preventie neemt toe met een factor 3 tot 451 kton in 2010. 
Het totale aanbod afgedankt afval (na preventie) is in 2010 iets groter dan in 1998. 

Geconcludeerd kan worden dat wanneer bet voorgenomen beleid voor de planperiode gevolgd 
kan worden door een ontwikkeling .. volgens bet-2010- (of vergelijkbaar) scenario, de Overijsselse 
afvalstroom in bet jaar 2010 verregaand kan worden beheerst. Hiervoor dient na de planperiode 
wel bet voorgenomen beleid verder te worden aangescberpt. Dit zal verregaande consequenties 
hebben voor de inzet van de doelgroepen en partneroverbeden bij de veiwijdering van 
afvalstoffen. Adequate planning, sturing en uitvoering van bet afvalstoffenbeleid is daarbij een 
belangrijke randvooiwaarde. 
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3. Verwijderingsketen 

3.1. Inleiding 

Dit boofdstuk gaat in op de buidige situatie van de verwijderingsketen en de veranderingen in 
de keten als gevolg van de beleidsaltematieven voor de afvalstromen, die in boofdstuk 2 zijn 
beschreven. Ook wordt een aantal maatregelen beschreven, waarmee bet voorgenomen beleid ten 
aanzien van de verwijderingsketen kan worden uitgevoerd. Tevens wordt ingegaan op de 
beleidsaltematieven voor criteria die bij de vergunningverlening van belang zijn. 

Paragraaf 3.2 beschrijft de huidige situatie van de verwijderingsketen. Hierbij wordt tevens 
ingegaan op bet bestaande Overijsseis afvalstoffenbeleid, de bestuurlijke en milieuhygieniscbe 
knelpunten en beleidsontwikkelingen die aanleiding zijn voor de bijstelling van bet beleid in bet 
onderdeel Verwijdering van bet PMB. 

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de toekomstige verwijderingsketen. Het gaat hierbij om de 
consequenties van de beleidsaltematieven uit boofdstuk 2 (afvalstromen) voor de be- en 
verwerkingscapaciteit van de Overijsselse verwijderingsketen, de uitvoering van bet beleid en 
de milieugevolgen van de beleidsaltematieven. 

Paragraaf 3.4 gaat in op de beleidsaltematieven voor de te banteren toetsingscriteria bij de 
vergunningverlening (doelmatigheidscriteria en locatiecriteria) en de daarmee samenbangende 
gevolgen voor bet milieu. In deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op de relevante 
beleidsbeslissingen ten aanzien van de schaalgrootte van de deelprocessen, de te hanteren 
locatiecriteria bij de vergunningverlening en de inpassing van nieuwe technieken. 

3.2. Huidige situatie 

3.2.1. Capaciteiten en structuur verwijderingsket.en 

De Overijsselse verwijderingsketen bestaat uit een netwerk van be- en verwerkingsinrichtingen'. 
Tabel 3.2.-1 geeft een overzicht van de belangrijkste schakels binnen de verwijderingsketen en 
de aanwezige en in procedure zijnde be- en verwerkingscapaciteit. 
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Tabel 3.2-1. Bestaande en in procedure zijnde be- en veIWerkingscapaciteit in Overijssel 
in kton/jaar (voor storten is de restcapaciteit venneld). 

Scbakels Aantal Vergunde In proce- Vergunde en 
vergund capacltelt in dure In aangevraagde 

kt on kt on capaclteit in 
kt on 

Grootscbalige Verl>randingsinstalla- 1 230 - 230 
verwerkings- tie 
inricbtingen 

Slibverbran- 1 30 30 
dingsinstallatle 

Composteednstallatles 1 60 60 
gft 

Stortplaatsen (rest- 4 14.300 1.500 15.800 
capacltelt) 

Sbredderinstallatie 1 120 120 

Composteerinrlcbtingen c.a. 10 99,3 40 139,3 

Inrlcbtingen voor gevaarlijk afvaJ2' 19 - 2 -
Inricbtingen voor overlg bedrijfsafva12' 15 - -
In rich tin gen breken 6 191 - 191 
voor bouw-
en sloopafval scbelden 2 45 - 45 

breken en scbeiden 3 138 - 138 

Totaal 11 374 - 374 

Autowrakkeninricbtingen 44 19.000 stuks - 19.000 stuks 

Inrichtingen voor sllb en grond 2 48 - 48 

Naast de capaciteit die in tabel 3.2-1 is opgenomen is een aantal contracten afgesloten voor de 
veIWerking van gft en verbrandbaar afval buiten de provincie Overijssel. Deze contracten en 
tabel 3.2-1 worden biema toegelicbt. 

Grootschalige verwerkingsinrichtingen 

Verbrandingsinstallaties 
In 1994 is vergunning verleend voor de A Vl-Twente, waar nominaal 230 kton buisboudelijk 
afval, grof buisafval en daarmee gelijk te stellen bedrijfsafval en de brandbar.e fractie van bouw
en sloopafval afkomstig uit de Regio Twente (circa 200 kton) kan worden verbrand. Daamaast 
kan in ieder geval 30 kton verbrandbaar afval vanuit de Noordelijke Afvalregio worden verbrand. 
Volgens planning is de AVI-Twente medio 1997 bedrijfsklaar. De AVI-Twente voldoet aan bet 
Besluit Lucbtemissies Verbranding Huisboudelijke Afvalstoffen. Bij bet ontwerp is rekening 

29 De be- en veiwerkingscapaciteit van de inrichtingen is onbekend. 
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gebouden met veranderingen in de stookwaarde van bet afval door preventie en bergebruik. De 
AVI produceert jaarlijks 63 kton slak, 4,5 kton schroot en 11 kton C2-afval ( 4,4 kton vliegas 
met 6,6 kton rookgasreinigingsresidu). De reststoffen zullen zo veel mogelijk nuttig worden 
toegepast. Daarom is voorzien in een slakopwerkingsinstallatie en de mogelijkheid om 
toekomstige ontwikkelingen op bet gebied van reststoffenbehandeling in te passen. De bij de 
verbranding vrijkomende warmte wordt teruggewonnen en omgezet in elektriciteit en voor 80 
% aan bet openbare elektriciteitsnet geleverd. De rookgassen worden gereinigd, volgens een 
"nat" afvalwatervrij systeem. De uitstoot van stikstofoxiden wordt beperkt (DeNOJ. 

Het gewest Midden-IJssel en de regio IJssel-Vecbt bebben met NV VAM een 15-jarige 
overeenkomst gesloten voor de verbranding van 90 (inclusief 40 kton te verbranden afval uit bet 
Gelderse deel van bet Gewest Midden-IJssel) respectievelijk 135 kton buisboudelijk en 
vergelijkbaar bedrijfsafval in de-GAVl te Wijster. De overeenkomst treedt in werking zodra de 
GA VI operationeel is (naar verwachting medio 1996)c16

• Deze overeenkomsten bieden de 
mogelijkheid om in 2002 de boeveelbeid bij de V AM te verwerken afval aan te passen. 

SVI-Boeldershoek 
De slibverbrandingsinstallatie Boeldersboek is in bet tweede kwartaal van 1994 in gebruik 
genomen. In de SVI wordt bet zuiveringsslib van de zuiveringscbappen Noord-West Overijssel 
en Regge en Dinkel en bet verbrandbare zuiveringsslib uit particuliere zuiveringsinstallaties 
verbrand. De SVI voldoet aan de Ricbtlijn 1989c17

• De SVI bescbikt over een eigen rookgasrei
nigingsinstallatie. De bij de verbranding vrijkomende energie wordt 'teruggewonnen. De capaciteit 
is toereikend voor de verbranding van de verwacbte boeveelheid zuiveringsslib in bet jaar 2010 
van 160.000 m3 (30 kton droge stot). De boeveelheid te storten verbrandingsresidu ligt tussen 
de 11,5 en 13,5 kton per jaar. De boeveelbeid te storten C2-afval bedraagt 0,8 kton per jaar 
(0,25 kton rookgasreinigingsresidu en 0,55 kton vliegas). 

Shredderinstallati e 
De shredderinstallatie in Zwartsluis beeft een interprovinciale functie. De capaciteit bedraagt 120 
kton per jaar. In 1992 werd bier circa 92 kton afval geshredderd. De produktie van shredderafval 
bedroeg 16 kton. Het shredderafval werd gestort bij de V AM te Wijster. 

Gft composteerinstallaties 
Begin 1994 is de composteerinstallatie te Boeldersboek (()() kton) in · exploitatie genomen. ~ 
Regio IJssel-Vecbt beeft met de VAM te Wijster een verwerkingscontract gesloten voor de 
verwerking van 35 kton gft-afval tot 2009. Daarnaast heeft bet Gewest Midden-IJssel met de 
VAR te Voorst een contract afgesloten voor de compostering van 8 a 10 kton gft/jaar voor de 
periode 1993-1998. 

Stortplaatsen 
In tabel 3.2-2 is een overzicbt opgenomen van de restcapaciteit van de stortplaatsen die in 
exploitatie zijn en de stortcapaciteit die in procedure is. 
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Tabel 3.2-2. Capaciteit Overijsselse stortplaatsen in kton. 

Stortplaats Samenwer- restcapaciteit In procedure jaar Inge- vergunnlng 
kingsgebied Per 1-1-1994 (mllieuvergun- bruiknemlng loopt tot en 

ni.ng) met 

Boeldershoek Twente 350 1998 

6000 1994 1998 

Elborst- 4800 1994 1998 
vloedbelt 

Boven veld Ussel-Vccht 850 1988 1997 

De Marsen 15CJ030 1997 -
Afvalberging Midden-Ussel 2300 1996 2004 
Midden-IJ ssel 

Totaal 14300 1500 

Bij de inwerkingtreding van de GA VI-overeenkomst, vervalt een contract voor de verwerking 
van bet afval van de steden Zwolle en Deventer (met een aantal omliggende gemeenten) op de 
verwerkingslocatie van de V AM te Wijster. 

De voorzieningen van de Afvalberging Midden-IJssel voldoen aan bet Stortbesluit. De overige 
stortplaatsen die na 1 maart 1995 in exploitatie zijn of komen zullen in overeenstemming met 
de eisen van bet Stortbesluit worden gebracbt. 

Composteerinricbtingen c.a. 

In 1994 waren er 10 inrichtingen voor de coinpostering van groenafval met een gezamenlijke 
composteercapaciteit van 99,3 kton. De schaalgrootte van de inrichtingen varieert van 0,5 tot 25 
kton. Een composteerinrichting beeft tevens een overslagcapaciteit van 6 kton. Daamaast is er 
een aparte overslagfaciliteit van 1 kton. In 1994 zijn 2 vergunningen voor groencompostering 
met een totale capaciteit van 40 kton aangevraagd. 

Gevaarlijk afval 

In 1992 is vanuit de inricbtingen 4,6 kton gevaarlijk afval gemeld die in Overijssel bij bedrijven 
is vrijgekomen. Daamaast is ook gevaarlijk afval uit andere provincies in Overijssel bewaard en 
bewerkt. De totale vergunde opslagcapaciteit bedraagt in Overijssel 150,5 kton. 

30 Het gaat hierbij om de le fase van de Marsen. Hiervoor is ccn MER opgcsteld. De milieuvergunning was in april 
1994 nog niet aangevraagd. Daarnaast is op de locatie ruimte aanwezig voor ccn verdere uitbreiding. 
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Overig bedrijfsafval 

Er zijn in Overij~el meerdere recyclingbedrijven waar kunststofafval uit bedrijfsafval wordt 
verwerkt. Deze bedrijven vallen onder de provincie als bevoegd gezag voor de milieuvergunning. 
Sommige vergunningen die zijn overgekomen van gemeenten zijn onbegrensd. Vaak zijn de 
vergunningen nog niet overgedragen omdat procedures nog niet zijn afgerond. Hierdoor zijn 
capaciteiten onbekend. 

Inrichtingen voor bouw- en sloopafval 

Er zijn in Overij~el 11 bsa-inricbtingen met een vergunning van de provincie (peildatum 31-
12-1993). De totale vergunde capaciteit bedraagt 374 kton. Binnen deze inricbtingen kan 
tecbnisch gezien maximaal 1500 kton/jaar warden verwerkt. In 1993 werd bierin circa 560 kton 
bsa in de Overij~else bsa-inricbtingen bewerkt (exclusief mobiele puinbrekers en inricbtingen 
met een gemeentelijke vergunning). Er is dus een discrepantie tu~en de tecbniscbe en vergunde 
capaciteit en de hoeveelheid bouw- en sloopafval die verwerkt is. Dit vormt een aandachtspunt 
bij de vergunningverlening en de bandhaving. De vergunde capaciteit voor puinbrekers en 
puinbrekers/scbeidingsinstallaties bedraagt 329 kton. De in vergunningen vastgelegde capaciteit 
voor scbeidingsinstallaties bedraagt 45 k'ton. Er is een scheidingsinstallatie, waarvan de capaciteit 
niet in de vergunning is vastgelegd. De tecbniscb baalbare capaciteit van de installatie bedraagt 
60 kton/jaar. De bsa-inricbtingen verwerken bsa uit de provincie Overij~el. Er is een 
maalinricbting voor dakpannen (voor de produktie van gravel voor tennisbanen), met een 
interprovinciale functie (gemeentelijke vergunning). 

Autowrakkeninrichtingen 

Er zijn in Overij~el 44 autowrakkeninricbtingen (peildatum 01-04-1994). Hieronder valt een 
terrein van de provincie dat dient voor de opvang van autowrakken die onder bestuursdwang 
worden afgevoerd. De overige inricbtingen bebben een vergunde bewerkingscapaciteit van circa 
19.000 autowrakken per jaar. 

Inrichtingen slib en grond 

Media 1994 is een biologische grondreinigingsinstallatie (24 kton) in exploitatie genomen. Oo~ 
is media 1994 een vergunning verleend voor een installatie (24 kton) waar grand en slib op 
biologische wijze kunnen warden gereinigd. Daamaast is er een vergunning aangevraagd voor 
een baggerspeciedepot en een vergunning voor een proefinstallatie voor de reiniging van 
baggerspecie. 

3.2.2. Provinciaal beleid en knelpunten 

Provinciaal beleid 

De doelstelling van bet PAP-II was onder andere gericbt op bet realiseren van voldoende be
en verwerkingscapaciteit en bet sluiten en tegengaan van verwerkingsinrichtingen die vanuit bet 
oogpunt van doelmatigbeid en/of de bescberming van bet milieu niet toelaatbaar zijn. De 
samenwerkingsgebieden waren volgens bet PAP-II verantwoordelijk voor bet realiseren van de 
be- en verwerkingscapaciteit. Conform bet PAP-II is een aantal stortplaatsen (dat voldoet aan 

58 



de IBC-criteria) en de AVI-Twente in procedure genomen en hebben de Regio IJssel-Vecht en 
bet Gewest Midden-IJssel contracten met de VAM voor de verbranding van afval afgesloten. 
Ten aanzien van de bevordering van bet hergebruik van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval 
worden in bet PAP-II onder and ere bogere storttarieven als oplossingsrichting genoemd. 
Conform bet PAP-II wordt geen vergunning verleend voor bet toepassen van bsa in werken. 

Conform bet Provinciaal plan verwijdering zuiveringsslib wordt de boeveelheid te storten 
zuiveringsslib geminimaliseerd door verbranding in de SVI-Boeldershoek. Conform bet 
Autowrakkenplan is bet aantal sloopbedrijven teruggebracht en is in bet kader van de 
vergunningverlening en handhaving een milieuhygienische bedrijfsvoering bevorderd. 

Knelpunten 

Wat betreft de realisering van de in bet PAP-II en zuiveringsslibplan geplande eindverwerkings
capaciteit doen zich geen knelpunten voor. Wei zijn knelpunten ten aanzien van andere aspecten 
gesignaleerd. Deze worden hiema opgesomd. 

Bestuurlijk/Organisatorische knelpunten 
geen uniforme registratie, acceptatie en tariefstelling binnen de verwijderingsketen; 
de sturing van de verwijdering van bedrijfsafval en huishoudelijk afval; 
bet huidige beleid bevat geen afrekenbare doelstellingen waardoor de evaluatie en 
bijsturing van bet beleid wordt bemoeilijkt; 
er is te weinig (structurele) bewerkingscapaciteit gericht op bergebruik van afvalstro
men/componenten als kunststofafval, kca, groenafval, verontreinigde grond, bout en 
pa pier; 
tot bet gereedzijn van bet Ketelmeerdepot (1997/1998) is er een tekort aan opslag- en 
bewerkingscapaciteit voor baggerspecie; 
onzekerheid over de te stellen eisen aan secundaire grondstoffen door uitstel van bet 
Bouwstoffenbesluit; 
de onzekere afzetrnogelijkheden van gft-compost en groenafvalcompost, puingranulaat, 
zeefzand, (gereinigde) bodemsaneringsgmnd, licbt verontreinigde grond, AVI-slakken; 
bet is niet in alle gevallen duidelijk hoe vergunningaanvragen aan bet begrip "doelmatig
heid" getoetst moeten worden; 
achterstand bij de vergunningverlening bij inrichtingen, ondermeer als gevolg van d~ 
inwerkingtreding van de Wet milieubeheer en een toename in de initiatieven in bet 
verwerken van afval. Er zijn ook veel ontoereikende vergunningen, waardoor in een aantal 
gevallen de voorschriften ten aanzien van bodemverontreiniging en stankhinder 
ontoereikend zijn; 
door (directe) toepassing van groenafval in de landbouw als structuurverbeteraar, wordt 
de realisering van groencomposteerinrichtingen gefrustreerd; 
er ontbreekt een uitgewerkt beleidskader voor grensoverschrijdend afvaltransport en de 
toetsing op doelmatigheids- en locatieaspecten ten aanzien van vergunningaanvragen voor 
bewerkingsinrichtingen; 
er wordt nog bsa gestort; er is nog geen stortverbod voor herbruikbaar bsa van kracht. 
wat betreft de handhaving ontbreekt bet aan beleid om nieuwe ontwikkelingen binnen 
bsa-inrichtingen die afwijken van de vergunning te toetsen; 
mobiele puinbreekinstallaties. 
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Milieuhygienische knelpunten 
Van alle bestaande be- en verwerkingsinrichtingen met een vergunning van de provincieei8 is 
geinventariseerd in hoeverre emissies optreden naar lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, 
in hoeverre hinder optreedt als gevolg van geluid, stof en stank en hoeverre eventuele emissies 
een concreet milieu-effect veroorzaken in de vorm van gevaar, schade of hinder. Tevens is per 
be- of verwerkingsinrichting nagegaan of deze in een gevoelig gebied is gesitueerd, zijnde: 

landschappelijk waardevol gebied; 
natuurwetenschappelijk waardevol gebied; 
natuurgebied; 
gebied binnen de ecologische hoofdstructuur; 
milieubescbermingsgebied; 
waterwingebied inclusief 25-jaarszones. 

Vit deze inventarisatie is gebleken dat er binnen de bestaande verwijderingsketen slechts op een 
zeer beperkt aantal onderdelen milieuhygienische knelpunten zijn. 

Bij de bestaande stortplaats Boeldersboek zijn klachten en metingen met betrekking tot enige 
stof- en stankhinder bekend. Verwacht wordt dat door bet composteren en verbranden van 
daartoe geschikt afval dit knelpunt zich niet langer zal voordoen. 

Bij autowrakkeninrichtingen is in een aantal gevallen nog sprake van bodem- en/of grondwater
verontreinigingen. In enkele gevallen is overgegaan tot (deel-)sanering. Bij de shredderinstallatie 
doen zich bij bet verwerkingsproces explosies voor die tot overlast in de omgeving aanleiding 
geven. Verwacht mag worden dat met een zorgvuldige controle van bet te shredderen materiaal 
explosies kunnen worden voorkomen dan wel in frequentie kunnen worden teruggebracht. 

Relevante beleidsontwikkelingen 

Voor de afvalstromen die in dit MER aan de orde komen zijn op landelijk niveau kwantitatieve 
verwijderingsd0elstellingen ontwikkeld (zie boofdstuk 2), die consequenties bebben voor de 
benodigde be- en verwerkingscapaciteit V.an de Overijsselse verwijderingsketen. Deze 
doelstellingen zijn gericht op een toename van preventie en bergebruik en bet verbranden van 
afval en een sterke verrnindering van de boeveelheid te storten afval. In de programmering van 
bet TJP.A is opgenomen dat voor de noordelijke provincies verbrandingscapaciteit zal wordeµ 
gecreeerd bij de GA VI te Wijster en de A VI-Twente. Dit wordt uitgewerkt in bet NAO-project 
Herstructurering Noordelijke Afvalstromen. Dit project is er op gericht om uiterlijk per 1-1-
1998 voldoende verbrandingscapaciteit voor de Noordelijke Afvalregio te realiseren. 

In 1994 is de ontwerp-AMvB Stortverbod Afvalstoffen gepubliceerd. Hierin wordt een 
stortverbod voor verbrandbaar afval · geregeld. In bet ontwerp zijn circa 30 categorieen 
afvalstoffen aangewezen, waarvoor bet stortverbod tussen 1995 en 2000 gefaseerd in werking 
zal treden, zodra voor een afvalcategorie in voldoende mate een andere verwijderingswijze 
voorbanden is. Het NMP 2 ricbt zich op bet uitvoeren van de vastgestelde plannen en bet 
zonodig verder tot stand brengen van daarrnee verband boudende wet- en regelgeving. Het 
flankerend beleid richt zich onder andere op de ontwikkeling van schone tecbnologie en op de 
verbetering van de afzet van secundaire grondstoffen en bet ophogen van de tarieven voor bet 
storten van afvalstoffen tot bet niveau van de verbrandingstarieven (actie N46). In 1994 zal door 
de Minister van VROM een notitie Tarieven Afvalstoffenbeleid aan de Tweede Kamer worden 
aangeboden. In bet NAO Visiedokument zijn afspraken vastgelegd over bet opnemen van een 
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stortverbod en calamiteitenregeling in de provinciale milieubeleidsplannen en verordeningen. Ten 
aanzien van bet te voeren tarievenbeleid in de noordelijke afvalregio voert bet NAO een 
tarievenstudie uit. Ook in IPO-verband (project A65) wordt tarievenbeleid ontwikkeld. 

Volgens bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen zullen de provincies aangeven 
welke stortplaatsen geschikt zijn of worden gemaakt voor bet storten van C3-afvalstoffen en 
A Vl-residuen. 

Verschillen tussen de relevante beleidsontwikkelingen en het geldende provinciaal beleid 

In bet PAP-II wordt prioriteit gegeven aan preventie, bergebruik en verbranding van afval. Bij 
bet landelijk beleid is deze prioriteitsstelling uitgewerkt in kwantitatieve verwijderingsdoelstellin
gen, een landelijk stortverbod voor verbrandbaar afval en de ophoging van de storttarieven. Deze 
verschillen vormen de aanleiding voor bet bijstellen van bet Overijsselse afvalstoffenbeleid. 

3.3. Toekomstige verwijderingsketen 

3.3.1. Beleidsdoelstelling verwijderingsketen 

In boofdstuk 2 is per afvalstroom een aantal altematieven beschreven. Tevens is in dit boofdstuk 
(paragraaf 2.6) een keuze gemaakt ten aanzien van bet voorgenomen beleid van bet PMB voor 
de afvalstromen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de consequenties van deze keuze voor de 
verwijderingsketen. Het gaat bierbij om (de veranderingen in) de benodigde be- en verwerkings
capaciteit om bet voorgenomen beleid te realiseren en de milieugevolgen die daarmee 
samenbangen. Om de consequenties van bet voorgenomen beleid te verduidelijken worden tevens 
de benodigde be- en verwerkingscapaciteit en de daarmee samenbangende milieugevolgen van 
bet nulaltematief en meest milieuvriendelijk altematief beschreven. 

In tabel 3.3-1 zijn de consequenties van de verscbillende altematieven voor de totale afvalstroom 
voor de be- en verwerkingscapaciteit van de verwijderiligsketen aangegeven. In de eerste kolom 
van tabel 3.3-1 zijn de verscbillende schakels uit de verwijderingsketen opgesomd. In de 
kolommen daarachter is de boeveelheid afval vermeld, die per beleidsaltematief (nulaltematie{, 
voorgenomen beleid, meest milieuvriendelijk altematief) en bet tegenwindscenarioe19 binnen een 
bepaalde schakel in de verwijderingsketen dient te worden verwerkt. De relatie tussen tabel 
3.3-1 en de beleidsaltematieven voor de afvalstromen is nader uitgewerkt in bijlage 5. 
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Tabel 3.3-1. 

c 
I -broken 

I -<XllllpOllel'eD gft 

I -<XllllpOlleren groenafval 

I -~ 

' Wol~ 

I -vert>randen A VJ 

I -<XlllllllUDHI llOl1eD 

I C3-lfval . 

I Sob10laal 

--------------
Tota.ol 

Consequenties van de verwijderingsdoelstellingen van bet nulaltematief (NA), 
bet voorgenomen beleid (VB), bet meest milieuvriendelijk altematief (MMA) 
en bet tegenwindscenario ten aanzien van de afvalstromen voor de verwijde
ringsketen (uitgedrukt in te be- en verwerken kilotonnen in 1998). 

AJ1ematie£1 llCCDario 

545 S94 S44 620 

22 103 103 103 

SJ llS 53 100 

100 130 136 145 

0 401 490 334 

0 26 26 2S 

1.109 276 449 7D8 

S7 S7 S7 S7 

1.116 L702 l.ISt U'2 

--------- -·---·-·----- ---------- ------------
1.JJ9 1.JJ7 1.432 l.369 

In tabel 3.3-1 is met een grijs kader aangegeven voor welk deel van de afvalstroom bij bet 
nulaltematief, bet voorgenomen beleid, meest milieuvriendelijk altematief en bet Tegenwindsce
nario geen kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen · voor de Overijsselse verwijderingsketen zijn 
geformuleerd. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de hoeveelheid afval waarvan bet ontstaan 
wordt voorkomen (preventie) en dus niet meer bij de verwijderingsketen ter be- of verwerking 
wordt aangeboden. Daamaast gaat bet hietbij om (delen van) afvalstromen die voomarnelijk 
buiten de provincie Overijssel of op interprovinciale/landelijke scbaal worden be- of verwerkt 
(autowrakken, gevaarlijk afval) en afvalcomponenten die voomamelijk als secundaire grondstof 
worden hergebruikt in bijvoorbeeld de glas-, papier-, kunststof- en metallurgiscbe industrie. 
Deze delen van de Overijsselse afvalstroom zijn vermeld acbter de verwijderingssporen "overig 
hergebruik", "overig verbranden", "overig storten" en "overige verwerking". 
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In bet gedeelte van tabel 3.3-1 dat met een stippellijn is omgeven, is per scbakel van de 
verwijderingsketen de be- en verwerkingscapaciteit weergegeven die in 1998 bij het 
nulaltematief, voorgenomen beleid, meest milieuvriendelijk altematief en tegenwindscenario 
nodig is. De in de tabel onder "voorgenomen beleid" opgenomen capaciteit vormt een 
kwantitatieve doelstelling die bij de doelmatigheidstoets in het kader van afvalinrichtingen bij 
het voorgenomen beleid zal worden gehanteerd. Op basis hiervan zal de be- en verwerkingsca
paciteit van de verwerkingsketen voor bet Overijsselse afval worden gestuurd. Dit betekent in 
beginsel dat een vergunning voor een bepaald type afvalinrichting alleen kan worden verleend 
indien de benodigde capaciteit, die voor bet realiseren van bet voorgenomen beleid nodig is, niet 
wordt overschreden. 

Afvalverwerking op de lange termijn 

Uit tabel 3.3-1 blijkt dat de benodigde stortcapaciteit bij bet voorgenomen beleid en meest 
milieuvriendelijk altematief sterk afneemt. Door de daling van de benodigde stortcapaciteit bij 
bet voorgenomen beleid kan de bestaande stortcapaciteit !anger mee. De bestaande en in 
procedure zijnde restcapaciteit van de Overijsselse stortplaatsen bedraagt circa 14.200 kton (zie 
tabel 3.3-2). In tabel 3.3-2 is de cumulatieve stortcapaciteit bij de verschillende altematieven 
en scenario's weergegeven (zie ook bijlage 3). 

Tabel 3.3-2. Cumulatief benodigde stortcapaciteit bij verscbillende altematieven en 
scenario's (in kton). 

Altematief/scenario 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2010 

Nulaltematief 1159 2334 3525 4718 5952 7203 8471 9755 11057 - -
Voorgenomen beleid 951 1859 2697 3137 3482 3805 4108 4402 4689 - -
Tegenwindsanario 1122 2205 3269 3973 4530 5032 5562 6083 6604 - -
Meest milieuvriendelijk 920 1745 2492 2829 3097 3342 3554 3734 3879 - -
altematief 

2010-scenario 951 1859 2697 3137 3482 3805 4108 4402 4689 5766 . 6723 

Op basis van tabel 3.3-2 is in tabel 3.3-3 weergegeven tot welk jaar de in 1994 bestaande en 
in procedure zijnde restcapaciteit van de Overijsselse stortplaatsen (15.800 kton) toereikend is 
voor bet storten van afval uit Overijssel. Hier is geen rekening gebouden met irn- en export van 
te storten afval. 

63 



Tabel 3.3-3. 

AJtematie£1scenario 

NA 

VB 

TS 

MMA 

2010-scenario 

Uitputting bestaande en in procedure zijnde stortcapaciteit bij verschillende 
altematieven en scenario's. 

Restcapacitelt begin Hoeveelheld te storten Verwacbt tij dstlp 
2003 (or 2010) In kton Overijssels arvaI In 2002 waarin de restqapacltelt 

(or 2010) In kton is uitgeput 

4.140 1.300 2006 

10.510 290 2039 

8.600 520 2019 

11.320 145 2081 

8.480 230 2039 

Het veIWachte tijdstip waarop (volgens tabel 3.3-3) de stortcapaciteit is uitgeput, is bepaald aan 
de hand van de resterende stortcapaciteit in 2002 (of 2010 bij bet 2010-scenario) en de 
boeveelheid afval die in 2002 (of 2010 bij bet 2010-scenario) volgens de aanbodscenario's wordt 
gestort. In werkelijkheid zal bet tijdstip waarop de capaciteit is uitgeput een aantal jaren later zijn 
dan in tabel 3.3-3 is aangegeven, omdat de benodigde stortcapaciteit na 2002 jaarlijks afneemt. 

Uit tabel 3.3-3 valt op te maken dat de resterende stortcapaciteit bij bet nulaltematief toereikend 
is tot bet jaar 2006. Door de toename van preventie en bergebruik en de verbranding van afval 
bij het voorgenomen beleid is er voldoende stortcapaciteit tot 2039. In de situatie waarin de 
uitvoering van bet voorgenomen beleid tegenvalt (tegenwindscenario) is de buidige stortcapaciteit 
tot 2019 toereikend. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief leidt bet boge aandeel van 
preventie en bergebruik tot een dusdanige afname van de benodigde stortcapaciteit, dat er tot 
2081 voldoende stortcapaciteit voor bet Overijsselse afval is. Wanneer na bet jaar 2000 zicb een 
ontwikkeling volgens bet 2010-scenario (zie paragraaf 2.6) zou voltrekken is de bestaande 
stortcapaciteit voldoende tot bet jaar 2039. 

Uit tabel 3.3-3 is de trendbreuk als gevolg van preventie, bergebruik en verbranding van afval 
ten opzicbte van het nulaltematief duidelijk af te lezen. De bestaande en nog in procedure zijnde 
stortcapaciteit is tot stand gekomen in een periode dat storten de belangrijkste verwijderingswijze 
voor afval was. Deze situatie is als gevolg van bet buidige afvalstoffenbeleid ingrijpend 
gewijzigd. Het feit dat de restcapaciteit bij bet voorgenomen beleid toereikend is tot 2039 wordt 
voor een deel verklaard doordat bet zuiveringsslib vanaf 1994 in de SVI te Boeldershoek wordt 
verbrand. Hierdoor wordt de benodigde stortcapaciteit op jaarbasis met circa 100 kton 
gereduceerd, waardoor de bestaande restcapaciteit veel langer toereikend is voor bet storten van 
afval. Daamaast dient te worden opgemerkt dat in bet belang van de continuiteit van de 
afvalveIWijdering bij de planning van de stortcapaciteit rekening is gebouden met de opvang van 
tegenvallende omstandigheden (meer groei, minder bergebruik en latere realisering van de 
geplande verbrandingscapaciteit). 

De daling van de boeveelheid jaarlijks te storten afval bij de verscbillende altematieven wordt 
rnede veroorzaakt door de hoeveelheid afval die wordt verbrand. In tabel 3.3-4 is de 
verbrandingscapaciteit bij verscbillende scenario's weergegeven. 
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Tabel 3.3-4. 

Altematief/scenario 

Nulaltematier 

Voorgenomen beleid 

Tegenwindscenario 

Verbrandbaar Overijssels afval (exclusief gevaarlijk afval en zuiveringsslib) 
bij verschillende scenario's (in kton). 

1998 2000 2002 2006 2010 

0 0 - - -
401 321 - - -

490 441 - - -
Meest mllieuvriendelijk alternatier 334 254 - - -

Scenario 2010 - - 312 289 261 
-

De benodigde verbrandingscapaciteit bij bet voorgenomen beleid is (conform boofdstuk 2) 
gebaseerd op de verwijderingsdoelstellingen voor onder andere de 8 AOO-afvalstromen bij bet 
beleidsscenario uit bet TJP.A. Bij bet tegenwindscenario wordt minder resultaat geboekt met 
preventie en bergebruik. De boeveelbeid verbrandbaar afval neemt daardoor toe. Bij bet meest 
milieuvriendelijk altematief en bet 2010-scenario neemt de benodigde verbrandingscapaciteit ten 
opzicbte van bet voorgenomen beleid af als gevolg van een boger aandeel preventie en 
bergebruik. 

Het beleid van bet Afval Overleg Orgaan is erop gericbt om voor bet realiseren van verbran
dingscapaciteit (voor integraal afval, dus v66r voorscbeiding) de boeveelheid verbrandbaar afval 
in bet jaar 2000 bij bet beleidsscenario als uitgangspunt te nemen. Bij bet voorgenomen beleid 
van de provincie Overijssel wordt deze landelijke beleidslijn overgenomen. Dit betekent dat voor 
de langere termijn gestreefd wordt naar een verbrandingscapaciteit voor de provincie Overijssel 
van 320 kton (exclusief de boeveelbeid te verbranden afval uit de Gelderse gemeenten die deel 
uitmaken van de Regio's Twente en IJssel-Vecbt en bet Gelderse deel van bet Gewest Midden
IJssel). 

Stedendriehoek 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) is de stedendrieboek Deventer;
Zutpben-Apeldoom als stadsgewest aangewezen. Inmiddels is besloten dat bet stadsgewest per 
1 januari 1995 formeel in werking zal treden. De mogelijkheid bestaat dat bet stadsgewest op 
termijn zorg zal gaan dragen voor de afvalverwijdering. Hierdoor zal bet Gewest Midden-IJssel 
(exclusief de gemeenten Holten en Raalte) samengaan met bet Samenwerkingsverband Oost
Veluwe. Dit kan consequenties bebben voor de planning van de stortcapaciteit in de 
stedendriehoek. Op 1 januari 1994 badden de stortplaatsen binnen de stedendrieboek een 
restcapaciteit van 4245 kton en was 193 kton stortcapaciteit in proceduree20 (totaal 4438 kton). 

De stedendrieboek beeft een inwonertal van 412.oooe21
• De cumulatief benodigde stortcapaciteit 

voor de samenwerkende regio's is in de onderstaande tabel weergegeven31
• 

31 Bcrekend op basis van cumulatief bcnodigde stortcapaciteit van de provincie Overijssel (zie tabcl 3.3-2). Hct 
aandccl hierin van de stcdendriehock bcdraagt 40% van de voor Overijssel bcnodigde stortcapaciteit. 
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Tabel 3.3-S. lndicatie van de cumulatief benodigde stortcapaciteit voor de stedendriehoek. 

Altematiefi'scenario 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Voorgenomen beleld 383 744 1079 1255 1393 1522 1643 1761 1876 

Tegenwindscenario 449 882 1308 1589 1812 2013 2225 2433 2642 

Uit tabel 3.3-5 blijkt dat bij bet voorgenomen beleid voor de te storten boeveelheid afval er tot 
minimaal 2002 voldoende stortcapaciteit bij de in werking zijnde stortplaatsen binnen de 
samenwerkingsgebieden aanwezig is. Doorgerekend vanuit de berekende hoeveelheid te storten 
afval in 2002 (115 kton) is tot ongeveer 2025 voldoende capaciteit aanwezig. Bij bet 
tegenwindscenario is de stortcapaciteit van de stortplaatsen binnen de samenwerkingsverbanden 
toereikend tot het jaar 2010. Deze capaciteit voldoet aan de regel dat voor een (voortschrijdende) 
periode van 12 jaar voldoende capaciteit in exploitatie en in procedure moet zijn. Wanneer 
overeenstemming tussen de provincies Gelderland en Overijssel kan worden bereikt, kan gekozen 
worden voor bet storten van afval uit de stedendriehoek in de provincie Overijssel (Afvalberging 
Midden-IJssel) Daamaast kan, in gezamenlijke overeenstemming, gekozen worden voor bet 
storten binnen de provincie Gelderland. Hierdoor kan de stortcapaciteit van de Afvalberging 
Midden-IJssel voor de Noordelijke Afvalregio gereserveerd blijven. 

3.3.2. Uitvoering 

In deze paragraaf wordt de uitvoering van het voorgenomen beleid door de provincie beschreven. 

Realisering verbrandingscapaciteit 
Met de ingebruikneming van de A VI-Twente medio 1997 (nominaal 230 kton) en afgesloten 
contracten voor de verbranding van afval uit bet Gewest Midden-IJssel en de Regio IJssel-Vecht 
is er voldoende capaciteit gerealiseerd voor ~e verbranding van Overijssels afval. De A VI
Twente beeft een capaciteit voor de verbranding van 230 kton (integraal) afval per jaar. Hiervan 
is 200 kton nodig en gereserveerd voor de Regio Twente.. Daamaast is in ieder geval 30 kton 
beschikbaar voor de verbranding van afval afkomstig uit de noordelijke regio. De verbrandings
contracten van bet Gewest Midden-IJssel en de Regio IJssel-Vecbt met de VAM bebben 
betrekking op de verwerking van 225 kton afval in de GA VI te Wijster, inclusief de verwerking 
van 40 kton uit bet Gelderse dee] van bet Gewest Midden IJssel. De voor Overijssel bescbikbare 
verbrandingscapaciteit voor buishoudelijk en vergelijkbaar afval bedraagt daarmee 385 kton. 
Volgens paragraaf 3.3.1 bedraagt de benodigde verbrandingscapaciteit voor huishoudelijk en 
vergelijkbaar bedrijfsafval voor 2000 circa 320 kton. Op termijn kan zich dus een surplus (65 
kton) aan verbrandingscapaciteit voordoen. De contracten met de V AM bieden echter de 
mogelijkheid om iedere drie jaar de hoeveelheid in Wijster te verwerken afval bij te stelleo. 
Hierdoor kan bet surplus aan verbrandingscapaciteit, op basis van bet voortschrijdende inzicht 
met betrekking tot de te verbranden hoeveelheid afval, worden voorkomen. 

Bewerkingscapaciteit gft-afval 
Ten aaozien van de planning (en vergunningverlening) van de benodigde gft-verwerkingsca
paciteit voor de provincie, wordt uitgegaan van de taakstellingen uit de (periodieke) voortgangs
rapportages van het AOO. Op basis van de voortgangsrapportage van september 1993 betekent 
dit dat voor de provincie gedurende de planperiode 103 kton gft-bewerkingscapaciteit 



bescbikbaar moet zijn. Met de composteringsinstallatie te Boeldersboek (60 kton) en de gft
verwerkingscontracten met de VAM te Wijster (35 kton) en de VAR te Wilp (10 kton) is de 
benodigde capaciteit veiliggesteld. 

De provincie zal in voorkomende gevallen meewerken aan de (inter-) regionale opvang van de 
verwerking van gft-afval bij noodsituaties en calamiteiten. Een eventueel voomemen tot 
interregionale opvang zal ten beboeve van overleg en afstemming ingebracbt worden bij bet 
AOO. 

Het beleid ten aanzien van de bewerkingscapaciteit voor gft-afval in de provincie zal worden 
afgestemd op de resultaten van de periodieke voortgangsrapportages van bet AOO. Eventuele 
wijzigingen die bieruit volgen ten aanzien van bet bierboven uitgewerkte beleid zullen in bet 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma worden, verwerkt. 

Stortcapaciteit 
Als waarborg voor de continuiteit van de afvalverwijdering banteert de provmc1e bet 
uitgangspunt dat er binnen de noordelijke afvalregio -voortdurend- voldoende stortcapaciteit in 
exploitatie en in procedure moet zijn, conform bet tegenwindscenario van bet TJP .A. Ten 
aanzien van de exploitatie gaat bet daarbij om voldoende stortcapaciteit voor afval dat in een 
(voortscbrijdende) periode van 6 jaar als te storten wordt aangeboden. Daamaast dient er voor 
de boeveelbeid afval die in een (voortscbrijdende) periode van 12 jaar als te storten wordt 
aangeboden voldoende capaciteit in exploitatie ~ procedure zijn. 

Conform bet vigerende Provinciale Milieubeleidsplan (1991-1995) zal de Regio Twente 
zorgdragen voor de realisering van stortcapaciteit voor C3-afval, SVI- en A VI-residuen op de 
stortplaats Boeldersboek. De Regio beeft daarvoor in 1994 een m.e.r.-procedure gestart. De 
Regio beeft voor Boeldersboek gekozen omdat deze stortplaats de benodigde WCA-ontbeffingen 
beeft, nabij de A VI en SVI ligt en de capaciteit van de stortplaats Boeldersboek groter is dan 
die van de stortplaats Elborst-Vloedbelt. 

Stortbesluit/nazorg 
De stor:tplaatsen zullen uiterlijk 1 maart 1995 voldoen aan de vereisten, zoals vastgelegd in bet 
Stortbesluit Wet bodembescberming. Een komende uitbreiding van dit Stortbesluit beeft 
betrekking op emissies naar de lucbt. Met name dienen er op grond daarvan maatregelen te 
worden genomen om de emissie van metbaan (een component van bet vrijkomende stortg~) 
tegen te gaan. 

Ten, beboeve van de nazorg van afgewerkte stortplaatsen zullen stortgelden gereserveerd worden 
op basis van de Leemtewet. Mede in NAO-verband zal bet bebeer van deze gelden en de 
organisatiestruchiur· van de nazorg worden uitgewerkt. 

Stortverbod 
Er zal een AMvB van kracbt worden, waarin een (landelijk) stortverbod voor circa 30 
categorieen afvalstoffen is opgenomen, die in werking treedt wanneer er voor een afvalcategorie 
op nationale scbaal voldoende be- en verwerkingscapaciteit voorbanden is, Het gaat daarbij om 
recbtstreeks werkende stortverboden, gericbt tot de exploitant van een stortplaats, die los staan 
van de milieuvergunning. Vooruitlopend op de AMvB zoals die te zijner tijd in werking zal 
treden is bet in deze provincie gedurende de planperiode niet toegestaan om de verbrandbare 
fractie uit buisboudelijke afvalstoffen, KWD-afval en vergelijkbaar industrie-afval, niet specifiek 
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ziekenhuisafval en/of reinigingsdienstenafval en bsa te storten, wanneer voor deze afvalstromen 
voldoende verbrandings- of bewerkingscapaciteit voorbanden is. Dit stortverbod zal in de 
milieuvergunning voor stortplaatsen worden opgenomen. Hierbij zal tevens een ontheffing door 
G.S. worden uitgewerkt voor ongewone omstandigheden waarbij een · tijdelijk gebrek van 
verwerkings- (of afzet-) mogelijkheden ontstaat. 

Het in bet PAP-II opgenomen verbod om onbewerkt bouw- en sloopafval in werken aan te 
wenden zal tijdens de planperiode van bet PMB worden gecontinueerd. 

Tarievenbeleid 
Om de verwijdering van afvalstoffen conform de verwijderingsladder (artikel 10.1 Wet 
milieubebeer) te bewerkstelligen zal de provincie gedurende de planperiode de mogelijkheden 
en noodzaak om storttarieven. te verhogen, oader .bestuderen en zo mogelijk verder uitwerken. 
Het tarievenbeleid zal op basis van een analyse van de effectiviteit op bet niveau van de 
afzonderlijke afvalstromen in onderlinge samenbang met andere sturingsinstrumenten 
(bijvoorbeeld acceptatiebeleid) additioneel worden ingezet. Daarnaast zal onderzocbt worden 
welke mogelijkheden er bestaan om de verwijderingstarieven te egaliseren, waardoor 
afvaltoerisme kan worden tegengegaan. De eventuele tariefsverboging en egalisatie zullen zoveel 
mogelijk worden afgestemd op bet tarievenbeleid van andere provincies. Bij de uitwerking van 
bet tarievenbeleid zullen de resultaten van de tarievenstudies van bet AOO/NAO en IPO en de 
notitie tarievenbeleid van VROM ricbtinggevend zijn. 

Registratie 
Tijdens de planperiode wordt een adequaat registratiesysteem ten aanzien van de afvalstromen 
en de verwijderingsketen geimplementeerd. Op basis biervan zullen in de jaarlijkse milieu
uitvoeringsprogramma's prognoses worden opgenomen ten aanzien van toekomstige verwijdering 
van de afvalstromen, aan de hand waarvan de uitvoering van bet provinciaal afvalstoffenbeleid 
zal worden geprogrammeerd. Bij de afvalregistratie en toekomstprognoses zal gebruik worden 
gemaakt van bet Afval Informatie Systeem en Prognosemodel .Afvalstoffen dat door bet AOO 
is ontwikkeld. 

Opvang- en calamiteitenregeling 
In overleg met de partners binnen de noordelijke afvalregio zal een opvang- en calamiteitenre
geling worden uitgewerkt, die zal worden afgestemd met de vier overige afvalregio's. qe 
resultaten van de programmapunten P020 en P021 uit bet TJP .A. die gericbt zijn op de 
totstandkoming van een calamiteiten- en opvangregeling, zullen daarbij ricbtinggevend zijn. 

De opvangregeling voorziet in bet oplossen van min of meer structurele capaciteitsproblemen. 
Bij de uitwerking van deze regeling worden de vol.gende uitgangspunten gebanteerd: 

Volledige benutting van verbrandingscapaciteit in eerste instantie binnen de noordelijke 
afvalregio en in tweede instantie - na overleg en afstemming binnen bet AOO - in 
Nederland. 
Storten van verbrandbaar afval zolang er (inter)regionaal niet voldoende verbran
dingscapaciteit is gerealiseerd. Dit in eerste instantie binn.en de provincie en in ·tweede 
instantie binnen de afvalregio. 
Verbrandbaar afval wordt, indien dit met bet bestaande instrumentarium te realiseren is, 
in principe gestort tegen verbrandingstarief, waarbij de "winst" bij voorkeur wordt 
aangewend voor bet bevorderen van preventie en bergebruik. 
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De calamiteitenregeling richt zich op de oplossing van een acuut probleem door bet tijdelijk 
uitvallen van be- en verwerkingscapaciteit. Bij de calamiteitenregeling worden in principe 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de opvangregeling. De calamiteiten zullen daarbij, 
overeenkomstig de verwijderingsladder, in eerste instantie binnen de provincie worden 
opgevangen. In het kader van de op te stellen calamiteitenregeling zal een uitvoeringsstructuur 
worden uitgewerkt, waarmee calamiteitensituaties snel en flexibel worden opgelost. 

Logistiek 
De provincie heeft met betrekking tot het transport van afvalstoffen als doelstelling, dat vanuit 
milieuhygienische en verkeerstechnische overwegingen afvalstoffen meer over water en rail 
vervoerd moeten worden. Dit is overeenkomstig het beleid op nationaal niveau. Hierbij gelden 
de volgende uitgangspunten: 

de keuze voor de vervoerswijze mag .-niet · uitsluitend -op financiele gronden genomen 
worden; 
nieuw op te richten definitieve verwijderingsinrichtingen en overslagstations moeten 
voldoen aan de in paragraaf 3.4.3 genoemde locatie- en logistieke criteria; 
de logistiek van de afvalverwijdering binnen Overijssel dient te worden afgestemd op het 
NAO-beleid. 

Het transport van verbrandbaar afval en gft uit bet Gewest Midden-IJssel en de Regio IJssel
Vecbt naar de V AM zal via het spoor plaatsvinden. De Regio Twente zal onderzoeken of het 
transport naar de A VI-Twente per spoor of over bet water kan plaatsvinden. 

Oplossing leemten 
De belangrijkste leemte in kennis en informatie bij de planning en storing van de verwijderings
keten beeft betrekking op bet ontbreken van nauwkeurige gegevens met betrekking tot het 
(toekomstig) afvalstoffenaanbod. Dit knelpunt zal worden opgelost in het kader van het 
hierboven genoemde registratiebeleid. 

3.3.4. Beschrijving milieugevolgen 

Verschuiving t~en de verwijderingssporen 

. 
In boofdstuk 2 zijn de milieugevolgen beschreven van de beleidsaltematieven per afzonderlijke 
afvalstroom en de totale Overijsselse afvalstroom. De milieugevolgen worden daarbij uitgedrukt 
in de mate waarin een verschuiving tussen de verwijderingssporen bij de beleidsaltematieven zal 
plaatsvinden. Deze verschuiving beeft ook consequenties voor de onderlinge verbouding tussen 
de scbakels in de verwijderingSketen. Deze consequenties zijn in tabel 3.3-5 weergegeven (in 
kilotonnen). Op basis van deze tabel kan de verandering tussen de verwijderingssporen bij bet 
voorgenomen beleid ten opzicbte van bet nulaltematief en meest milieuvriendelijk altematief 
worden bepaald. 
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Tabel 3.3-6. Verschuiving tu~en de veiwijdering~poren van de totale Overij~else 

afvalstroom in 1998 ( exclusief industrie-afval) in kton. 

AJternatief Hoeveelheid 1998 Preventie Hergebndk/nuttige toepassing Verbranden Storten 

NA 2.281 36 1.093 26 1.119 

'"" -· it '" ~ - dz:[ J .99:s 
.or --· ,- ' -~ .;._ 

:v.B_ ;2.28'1 -- 159" 
, "' ~36 - .,,_ 

MMA 2.313 310 1.412 368 

Uit tabel 3.3-6 blijkt dat de afvalveiwijdering bij het voorgenomen beleid ten opzichte van het 
nulaltematief een ingrijpende verandering ondergaat.·Tegenover een sterke vermindering van het 
stortaandeel (-76% ), staat een zeer sterke stijging van verbranding. Hergebruik neemt eveneens 
toe met 28%. Preventie neemt toe met 340%. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief daalt 
bet stortaandeel ten opzicbte van bet voorgenomen beleid met 24% en neemt de boeveelbeid 
verbranding af als gevolg van een verdubbeling van bet preventie-aandeel en een lichte stijging 
van bet hergebruik. Deze verschuiving bij het voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk 
altematief ten opzicbte van bet nulaltematief beeft positieve effecten op de kringloop van 
grondstoffen en energie en het ruimtebeslag door storten. 

Besparing op grondstoffen 

Bij bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief wordt meer afval 
hergebruikt dan bij bet nulaltematief. Hierdoor wordt een geringer beslag gelegd op de 
beschikbare milieuvoorraden. Puingranulaat, (licbt) verontreinigde grond, compost en AVI
residuen zijn bij bet voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief de grootste 
hergebruik~tromen. Door hergebruik van puingranulaat en (licht) verontreinigde grond wordt 
met name op de primaire grondstoffen zand en grind bespaard. Aanwending van gecomposteerd 
groen- en gft -afval in de land en tuinbouw leidt tot structuurverbetering van de grond en 
daarmee tot minder droogte- en erosiegevoeligheid (verstuiving, slemp). In tabel 3.3-7 zijn de 
veranderingen bij het voorgenomen beleid ten opzichte van bet nulaltematief en meest 
milieuvriendelijk . altematief in beeld gebracht. 

Tabel 3.3-7. 

Secundaire grond-
stof 

Puingranulaat 

Compost gft/groen-
afval 

Gcrcinigde/licbt vcr-
ontrcinigdc grond 

A VI-slakkcn 

Totaal 

Besparing op grondstofvoorraden door de grootste bergebruik~tromen in 
1998 (in kton). 

BU nulaltema- BU voorgenomen MMA Besparing prlmafre 
tief beleid grondstof'fen/mllieuvoor-

raad 

545 594 620 zan<Vgrind 

76 218 203 land- en tuinbouwgrond 
(structuurvcrbctcring) 

100 130 145 zan!Vgrind 

0 54 54 zan!Vgrind 

721 996 1022 

70 

- 28S 
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Naast de bierboven genoemde bergebruiksstromen zullen bij bet voorgenomen beleid en bet 
meest milieuvriendelijk altematief componenten als papier en karton, bout, kunststof, metalen 
en glas als secundaire grondstof warden aangewend, waardoor minder primaire grondstoffen aan 
bet milieu warden onttrokken. De tabellen 3.3-8 en 3.3-9 geven een globale indicatie van deze 
besparing in bet jaar 2000. Deze besparing ligt per component en bet totaal in dezelfde orde van 
grootte. Hieruit blijkt dat bet verscbil tussen bet voorgenomen beleid en bet meest milieuvrien
delijk altematief zicb met name toespitst op bet preventie-aandeel (zie ook tabel 3.3-6). 

Tabel 3.3-8. 

Componenten 

Papier/ karton 

Hout 

Kunststoffen 

Ferro 

Non-ferro 

Glas 

gft 

Div. brandbaar 

Div. niet brandbaar 

Totaal 

Tabel 3.3-9. 

Componenten 

Papier/ karton 

Hout 

Kunststoffen 

Ferro 

Non-ferro 

Glas 

gft 

Div. Brandbaar 

Div. niet brandbaar 

Totaal 

Globale indicatie van de besparing op primaire grondstoffen door de inzet 
van secundaire grondstoffen in 2000 ( afgerond in kton) bij bet voorgenomen 
beleid. 

HliA. GHA KWD ZHA RDA BSA SA Totaal 

57 1 48 0 0 0 - 106 

- 1 3 ·- - 6 - 10 

10 3 8 1 - 2 1 25 

- 4 5 - - 20 - 29 

1 1 1 - - 2 - 5 

15 - 2 - - 1 - 18 

112 7 20 2 35 - - 176 

- - - - - - - 0 

- - - - - 54 - 54 

195 17 87 3 35 85 1 423 

Globale indicatie van de besparing op primaire grondstoffen door de inzet 
van secundaire grondstoffen in 2000 ( afgerond in kton) bij bet meest 
milieuvriendelijk altematief. 

JDIA GHA KWD ZHA RDA BSA SA Totaal 

36 2 36 1 1 1 - 77 

- 3 1 ·- - 8 - 12 

9 2 6 1 0 3 2 23 

- 6 5 - - 22 - 33 

0 1 1 - - 1 - 3 

13 - 3 - - 2 - 18 

112 6 20 1 34 - - 173 

5 1 1 - - - - 7 

3 - 1 - - 64 - 68 

178 21 74 3 35 101 2 414 
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De gegevens uit de tabellen 3.3-8 en 3.3-9 zijn gebaseerd op de veiwijderingsdoelstellingen 
voor de verschillende afvalstromen in hoofdstuk '1:22. Voor de vergelijking van de besparing 
op primaire grondstoffen tussen bet voorgenomen beleid en nulaltematief en meest milieuvrien
delijk altematief in 1998 ontbreekt detailinformatie over bet bergebrui.k van de verscbillende 
componenten bij bet nulaltematief. 

Uit een vergelijking van tabel 3.3-7 en de tabellen 3.3-8 en 3.3-9 valt op te maken dat bet 
buidige en toekomstige bergebruik: van bouw- en sloopafval, compost, gereinigde/licbt 
verontreinigde grond en A VI-residuen de grootste bijdrage leveren (996 kton bij bet 
voorgenomen beleid en 1022 kton bij bet meest milieuvriendelijk altematief) aan de besparing 
op primaire grondstoffen. 

Terogwinning van energie -

In tabel 3.3-10 is de hoeveelheid te verbranden afval (exclusief gevaarlijk afval en zuiverings
slib) en de hoeveelbeid terug te winnen energie in 1998 per beleidsaltematief weergegeven. 

Tabel 3.3-10. Terugwinning energie bij de verscbillende beleidsaltematieven in Terra Joule 
(TJ). 

Nulaltematief Voorgenomen beleld Meest mllieuvrlendelijk 
altematlef 

Te verbranden afval In kton 0 401 334 

Terugwinning energie In TJ 0 815,8 TJ 601.6 TJ 

Bij bet invullen van tabel 3.3-10 is er vanuit gegaan dat 230 kton afval integraal in de A VI
Twente wordt verbrand en de resterende hoeveelheid in de GA VI te Wijster na voorscheiding 
als RDF wordt verbrand023

• 

Vermindering roimtebeslag 

Het ruimtebeslag is een duidelijk in bet oog springend effect van bet storten van afval. In tab~l 
3.3-11 is de benodigde stortcapaciteit en bet ruimtebeslag bij bet nulaltematief, bet voorgenomen 
beleid, bet tegenwindscenario en bet meest milieuvriendelijk altematief weergegeven. 

Tabel 3.3-11. Stortruimtebeslag in ha bij de beleidsaltematieven in 1998°2A. 

NA VB Tegenwlnd- MMA 
scenario 

Benodlgde stortcapacltelt In kton 1235 345 557 276 

Benodlgde stortcapacltelt In ha 8,2 ha 2.3 ha 3,7 ha 1,8 ha 
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Uit tabel 3.3-11 blijkt dat bet stortruimtebeslag bij bet nulaltematief in 1998 8,2 ha bedraagt. 
Bij bet voorgenomen beleid neemt dit met circa 70% af tot 2,3 ha in 1998. De afname bij het 
meest milieuvriendelijk altematief bedraagt circa 80%. 

Oplossing knelpunten afvalbeleid 

In paragraaf 3.2.2. zijn de knelpunten binnen de Overijsselse veiwijderingsketen beschreven. De 
gesignaleerde beleidsmatige knelpunten zullen bij bet voorgenomen beleid worden opgelost door 
de uitvoering van het in paragraaf 3.3.2 genoemde acceptatie-, tarieven- en registratiebeleid. Op 
basis van de geformuleerde kwantitatieve doelstellingen voor het voorgenomen beleid kan het 
beleid ten aanzien van de be-en veiwerkingscapaciteit van de veiwijderingsketen worden 
geevalueerd en gestuurd. Ten beboeve van een objectieve keuze van locaties voor veiwijderings
inrichtingen zijn locatiecriteria geformuleerd {zie-paragraaf ,3.4.3); waardoor vanuit ruimtelijk, 
water- en milieuoogpunt kwetsbare gebieden bij de vestiging van nieuwe inrichtingen worden 
ontzien. Tevens is in paragraaf 3.4.2 (doelmatigheidscriteria) een aantal criteria uitgewerkt 
waarmee de vergunningverlening wordt gestroomlijnd. 

Voor de onzekerheid ten aanzien van de te stellen eisen aan secundaire grondstoffen wordt op 
nationaal niveau naar oplossingen gezocht. Naar veiwachting zal in 1995/1996 het Bouwstoffen
besluit in werking treden. In IPO-verband wordt een interim-beleid ontwikkeld voor licht 
verontreinigde grond. Daamaast zijn/worden in een aantal (Implementatie)plannen van VROM 
kwaliteitseisen voor secundaire grondstoffen en certificatiesystemen ontwikkeld. De eisen aan 
secundaire grondstoffen die op nationaal niveau worden ontwikkeld zullen bij het voorgenomen 
beleid kaderstellend zijn binnen bet toekomstig Overijssels afvalstoffenbeleid. 

De totstandkoming van bewerkingscapaciteit voor her te gebruiken afvalstromen/componenten 
kan worden bevorderd door organisatorische maatregelen gericbt op de sturing van afvalstromen 
(zie paragraaf 4.2), het in te stellen stortverbod, het stellen van eisen in de milieuvergunning aan 
de kwaliteit van secundaire grondstoffen en het opnemen van inzamelregels die vastgelegd 
kunnen worden in de PMV. Ten aanzien van agrarisch groenafval kan in de PMV worden 
opgenomen, dat dit niet direct in de landbouw kan worden toegepast, maar eerst moet worden 
gecomposteerd. 

De afzet van afvalstromen/componenten wordt bevorderd door het stellen van eisen aap 
secundaire grondstoffen en de bevordering van bewerkingscapaciteit gericht op hergebruik. Bij 
de uitwerking van het NMP 2 zal door VROM extra aandacht worden besteed aan de 
producentenverantwoordelijkheid en de afzetmogelijkheden voor secundaire grondstoffen. De 
resultaten hiervan zullen worden gebruikt bij de uitwerking van bet toekomstig afvalstoffenbe
leid. 

Om de knelpunten bij de vergunningverlening zo veel mogelijk op te lossen kan een 
vergunningenplan worden opgesteld en zal capaciteit voor bet opstellen van vergunningen 
worden vrijgemaakt. Bij de vergunningverlening voor bsa-inrichtingen kan de vergunninginhoud 
-binnen de milieuhygienische randvoorwaarden- worden afgestemd op de bestaande situatie. 
Hierdoor ontstaat een basis voor een adequate handhaving van de vergunningen. Mobiele 
puinbrekers zullen in de PMV (behoudens vergunning) worden verboden. Hierdoor ontstaan 
betere mogelijkheden voor adequate planning, sturing en toezicht ten aanzien van de 
veiwijdering van bouw- en sloopafval. 
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Binnen de huidige verwijderingsketen zijn in paragraaf 3.2.2. (vrijwel) geen milieuhygienische 
knelpunten gesignaleerd. De stankhinder van de stortplaats Boeldershoek zal worden opgelost 
doordat gft-afval zal worden gecamposteerd in plaats van gestart en een gereguleerde 
anttrekking en verwerking van startgas. Het stafhinderprobleem wardt opgelast doardat bet 
(stafrijke) verbrandbaar afval zal warden verbrand. Magelijke taekamstige milieubygieniscbe 
knelpunten bij startplaatsen zullen in bet kader van bet nazargbeleid warden voarkomen. De 
milieubygieniscbe knelpunten bij autawrakkeninricbtingen dienen in het kader van bet 
bandhavingsbeleid (door de gemeenten) warden opgelost. 

Negatieve milieugevolgen van het afvalbeleid 

De verschuiving tussen de verwijderingssporen van de afvalstromen bij bet voorgenomen beleid 
beeft gevolgen vaor de verwerking van afval binnen de verwijderingsketen. Deze verscbuiving 
kan gevolgen bebben vaor bet milieu. In tabel 3.3-12 is de verscbuiving binnen de verwijde
ringsketen in beeld gebracbt. Hierin zijn de benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij bet 
voorgenomen beleid, nulaltematief en meest milieuvriendelijk altematief vergeleken met de 
bestaande be- en verwerkingscapaciteit van de Overijsselse verwijderingsketen. 

Tabel 3.3-12. Benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij bet nulaltematief (NA), bet 
voorgenomen beleid (VB) en bet meest milieuvriendelijk altematief (MMA) 
in 1998 ten opzicbte van de vergunde en in procedure zijnde capaciteit in 
1994. 

Schakel Vergunde en In Benodigde Benodigde Benodigde 
procedure zijo- capacltelt bij capacltelt bU capacltelt bU 
de capacltelt In NA In ktoo bet VB In betMMA In 
1994 In kton ktoo kt on 

Puinbreeklnstallaties 330 544 594 620 

Composteerlnstallaties Yoor 105 22 103 103 
gft-afnl 

Compostering no groenafnl 140 53 115 100 

Verbrandingslnstallatfes Yoor 455 0 401 334 
buisboudelijk en daarmee te (320 kton in 
nrbranden afl'al 2000) 

SlibYerbra.odingslnstallatie 30 0 26 29 

Uit tabel 3.3-12 blijkt dat de verwijdering van atValstoffen binnen de verwijderingsketen een 
aantal veranderingen ondergaat. Uit deze tabel blijkt oak dat de benodigde be- en verwerkings
capaciteit bij bet voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief past binnen de 
bestaande (en vergunde) be- en verwerkingscapaciteit32

• Doordat bij het voorgenomen beleid 

32 De benodigde capaciteit voor puinbreekinstallaties (594 kton) is boger dan de vergunde capaciteit (330 kton), 
maar past ruim binnen de aanwezige techniscbe capaciteit (1500 kton). Dit betekent dat de beleidsaltematieven 
geen aanleiding geven voor uitbreiding van de bestaande puinbreekcapaciteit in Overijssel. In bet kader van de 
vergunningverlening kan -binnen de milieuhygieniscbe randvoorwaarden- de in de vergunningen opgenomen 
capaciteit in overeenstemming worden gebracbt met de benodigde capaciteit bij bet voorgenomen beleid. 
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en meest milieuvriendelijk altematief minder afval wordt gestort, kan de bestaande stortcapaciteit 
langer mee. Uit de vergelijking tussen de bestaande en bij bet voorgenomen beleid benodigde 
be- en verwerkingscapaciteit kan warden geconcludeerd dat de bestaande capaciteit binnen de 
Overijsselse verwijderingsketen bij bet voorgenomen beleid efficienter wordt gebruikt. 

Het bovenstaande betekent dat er binnen de Provincie Overijssel bij de realisering van bet 
voorgenomen beleid ten opzichte van de situatie geen uitbreiding van de vergunde be- en 
verwerkingscapaciteit zal plaatsvinden ·van de verwijderingsscbakels die in tabel 3.3-12 zijn 
genoemd. Hierdoor zullen er geen milieueffecten optreden die bet gevolg zijn van een uitbreiding 
van de bestaande be- en verwerkingscapaciteit. Wei kunnen (negatieve) milieugevolgen optreden 
doordat binnen bestaande inrichtingen meer afval wordt bewerkt. 

Het voorgenomen beleid voor de planperiode -zal dus niet-leiden tot· grote veranderingen binnen 
de Overijsselse verwijderingsketen (afgezien van bet verminderd storten). Voor zover deze 
veranderingen plaatsvinden, kunnen deze mogelijk (negatieve) gevolgen hebben voor bet milieu. 
Het gaat hierbij om veranderingen in emissies naar bodem, lucht en water en de daarmee 
samenhangende gevolgen voor milieu en volksgezondheid. Deze gevo]gen zijn sterk afhankelijk 
van de locaties van de inrichtingen. In bet PMB en dit MER komen geen concrete locatiekeuzes 
aan de orde. Hierdoor is geen evaluatie mogelijk van de veranderingen ten aanzien van geur-, 
stof-, geluid- en visuele hinder en vervuiling van oppervlakte- en grondwater. De emissies en 
de daarmee samenhangende milieugevolgen worden bepaald door de milieuhygieniscbe . 
normen•25 die gelden voor de verscbillende inrichtingen. 

3.4. Criteria bij de vergunningverlening 

3.4.1. Vergunning Wet milieubeheer 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor bet beoordelen van aanvragen om een 
milieuvergunning ten aanzien van een aantal verwijderingsinricbtingen, die zijn genoemd in bet 
Inricbtingen en vergunningenbesluit Wet milieubebeer (Wm): ·Een-vergunning op grond van de 
Wm kan door GS slecbts in bet belang van de bescberming van bet milieu worden geweigerd. 
Bij de beslissing omtrent een vergunningaanvraag betrekken GS onder andere de gevolgen voqr 
bet milieu. Hieronder wordt mede verstaan de gevolgen die verband houden met de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen en de beperking van de milieugevolgen waaronder bet transport 
van en naar een inricbting. 

In bet belang van de bescberming van bet milieU; is bet vereist dat afvalstoffen volgens de 
Ladder van Lansink (art. 10.1 Wm) worden verwijderd. Een doelmatige verwijdering van 
afvalstoffen beeft onder andere betrekking op de continuiteit, efficientie en effectiviteit van de 
afvalverwijdering, een evenwicbtige spreiding van verwijderingsinricbtingen .en afstemming van 
de capaciteit op bet aanbod van te verwijderen afvalstoffen (art. 1.1 Wm). 

Gedeputeerde Staten bouden, ingevolge de Wm, bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval 
rekening met bet geldende milieubeleidsplan. In verband hiermee wordt biema een aantal 
toetsingscriteria uitgewerkt voor de vergunningverlening ten aanzien van verwijderingsinricbtin
gen. Het betreft bier: 

doelmatigheidscriteria (paragraaf 3;4.2); 
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lokatiecriteria (paragraaf 3.4.3). 
In deze criteria warden de beginselen uit de Wm ten behoeve van een nadere afweging bij een 
beslissing op een vergunningaanvraag voor een verwijderingsinrichting uitgewerkt. Naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van bet hoofdstuk afvalstoffen uit de Wm vindt in IPO
kader een beleidsontwikkeling plaats over de wijze waarop de doelmatigheidstoets bij de 
vergunningverlening van afvalinrichtingen kan plaatsvinden. De resultaten van dit proces zullen 
tijdens de planperiode bij de toetsing van vergunningaanvragen door de provincie Overijssel 
worden betrokken. 

3.4.2. Doelmatigheidscriteria 

3.4.2.1. Voorgenomen beleid 

Met het oog op de bevordering van een optimale verwijderingsstructuur en de bescherming van 
het milieu kan de provincie Overijssel vergunningaanvragen voor verwijderingsinrichtingen 
toetsen op de volgende doelmatigheidsaspecten: 
a. de continuiteit van de afvalverwijdering; 
b. verwijderingshierarchie en milieurendement; 
c. evenwichtige spreiding. 

Bij de beslissing ten aanzien van een vergunningaanvraag zullen deze aspecten in beginsel in 
gelijke mate worden meegewogen. Hiema worden de genoemde doelmatigheidsaspecten nader 
uitgewerkt. Wat betreft de doelmatigheidstoets ten aanzien van de verwijdering van gevaarlijk 
afval wordt verwezen naar het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen. 

A. Continu'iteit 

A/stemming capaciteit op afva/aanbod 
Ten behoeve van de continuiteit van de afvalverwijdering kan de totale capaciteit van een 
bepaalde categorie verwijderingsinrichtingen worden · afgestemd ·op de capaciteit die voor de 
realisering van bet PMB nodig is. Dit om fricties tussen vraag en aanbod te voorkomen. Het gaat 
hierbij met name om inrichtingen die van essentieel belang zijn voor de verwijderingsketen ep 
waarvoor in een aantal gevallen een hoge kapitaalsinvestering is vereist; zoals: 

stortplaatsen; 
verbrandingsinstallaties; 
composteerinrichtingen voor gft-afval; 
composteerinrichtingen voor groenafval; 
breek- en scheidingsinstallaties voor bouw- ·en sloopafval; 
C3-berging. 

De totale capaciteit die voor een bepaalde categorie inrichtingen zal warden vergund kan warden 
gebaseerd op de in de toekomst benodigde be- en verwerkingscapaciteit zoals uitgewerkt in 
paragraaf 3.3.1, tabel 3.3-1. 

Voor inrichtingen ten behoeve van hergebruik en nuttige toepassing (dus niet gericht op de 
eindverwerking) zal eveneens getoetst worden op doelmatigheid. De capaciteit en spreiding van 
de inrichtingen zal echter aan de marktontwikkeling Worden OVergeJaten. 
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Schaalgroottegrenzen 
De kosten van de benodigde milieubygieniscbe voorzieningen bij verwijderingsinricbtingen 
vormen een steeds groter aandeel in de exploitatiekosten. Om een voldoende economiscb 
draagvlak voor de toenemende kosten van de milieuvoorzieningen te waarborgen zullen 
vergunningaanvragen getoetst worden op de beoogde scbaalgrootte en de daarmee samenbangen
de exploitatiekosten van de inricbting. Uitgangspunt bij de toetsing op bet scbaalgrootte-aspect 
is dat de exploitatiekosten lager zijn of niet boger liggen dan bij vergelijkbare verwijderingsin
richtingen met vergelijkbare milieuvoorzieningen. Dit om de concurrentiepositie en daarmee de 
continuiteit van de inricbting te waarborgen en afvaltoerisme tegen te gaan. In bet algemeen 
dalen namelijk de exploitatiekosten bij een toenemende scbaalgrootte. Bij de beoordeling van 
de schaalgrootte worden tevens de transportkosten (inclusief op- en overslag) in beschouwing 
genomen. Dit omdat de transportkosten in bet algemeen stijgen bij een toenemende schaalgrootte. 
Bij bet bepalen van de scbaalgrootte,,van een.verwijderingsinricbting zal gezocht moeten worden 
naar bet optimum tussen de afnemende exploitatiekosten en de toenemende transportkosten. De 
transportkosten zijn afhankelijk van de locatie van de inrichting, de Jigging ten opzichte van de 
infrastructuur en de "afvaldicbtbeid" van bet verzorgingsgebied. 

Bij de toetsing van de scbaalgrootte zal niet alleen worden gekeken naar bet financiele aspect. 
De schaal van een verwijderingsinricbting dient aan te sluiten bij bet milieubygieniscbe 
draagvlak van de beoogde locatie. Hierbij spelen de verwacbte milieu-effecten en gevolgen van 
een inrichting (in relatie tot de te treffen milieuvoorzieningen) een belangrijke rol. 

Tijdens de planperiode worden geen nieuwe vergunningaanvragen verwacht (of vergunningen 
afgegeven) voor nieuwe grootscbalige inricbtingen zoals stortplaatsen33

, verbrandingsinstallaties 
en gft-composteerinstallaties. Om deze reden, maar vooral vanwege bet feit dat een minimum 
schaalgrootte bij de buidige voortscbrijdende milieuhygieniscbe normering niet op voorband is 
vast te leggen, wordt in bet PMB afgezien van bet vastleggen van concrete minimumeisen ten 
aanzien van de schaalgrootte van verwijderingsinrichtingen. Wel zal bij concrete vergunningaan
vragen per geval (bijvoorbeeld bij baggerspeciedepots) toetsing plaatsvinden ten aanzien van bet 
scbaalgrootteaspect. 

Wat betreft de scbaalgrootte van de deelprocessen op bet niveau van de bestuurlijke indeling 
(regionale, provinciale en interprovinciale scbaal) wordt in bet PMB bet bestaande Overijsselse 
beleid bestendigd. Tevens worden de vastgestelde beleidskeuzen over de schaalgrootte van ~e 
deelprocessen op nationaal niveau en in NAO-verband overgenomen. In tabel 3.4-1 is bet beleid 
ten aanzien van de schaalgrootte voor de deelprocessen weergegeven. 

33 Exclusief de stortplaats De Marscn die al geruime tijd in voorbcrciding is. 
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Tabel 3.4-1. Schaalgrootte van de deelprocessen. 

Afvalstroom/verwijderlngsschakel LokaaJ Regionaal Provind- Boven-
(gemeenten) (SWG'en) aal provlndaal 

Stortplaatsen x 

Bag- ontwaterlngsdepots x 
ger-
specie- tijdelijke opslagplaatsen x 
depots 

deftnitieve opslag Kl, K3 en K4.u x 

Verbrandingsinstallaties sccundair primair --
Bewerki.agsinrfchtingen gft prim air sccundair 

(YAM) 

Bewerki.agsinrichtingen groenafval x 

Grondreiniging sccundair prim air 

C3-afval x 

Gevaarlijk afval (waaronder Cl en C2) x 

Shredderlnstallatie x 

Autowrakkeninrichtingen primair sccundair 

Puinbrekers primair sccundair 

Ten aanzien van de eindverwerking (storten, verbranden) zal conform bet NAO-visiedocument 
de volgende calamiteitenregeling in bet PMB en in de milieuvergunningen worden verwerkt: 
Verwerking van afvalstoffen volgens de ver'wijderingsladder vonnt een uitgangspunt bij de 
omgang met calamiteiten. In geval van calamiteiten of een tijdelijk over-aanbod van afval in de 
Noordelijke Afvalregio zal, door de verwerker waarbij zicb de calamiteit voordoet, in principe 
in volgorde van onderstaande regel naar een oplossing worden gezocbt: 
1. Verwerking elders in de provincie. 
2. Bij onmogelijkheid van 1 verwerking elders in de NAO-regio. 
3. Bij onmogelijkheid van 1 en 2 verwerking elders in bet land waarbij zal worden 

aangesloten bij de op te stellen landelijke/AOO opvangregeling. 
4. In geval van calamiteiten elders in bet land za1 binnen bet NAO-gebied indien mogelijk 

verwerkingscapaciteit beschikbaar worden gesteld. Hierbij zal worden aangesloten bij de 
op te stellen landelijke/AOO opvangregeling. Het NAO zal om advies gevraagd worden 
bij bet tijdelijk of structureel ter storting accepteren van afval van buiten de NAO-regio. 

Financieel economische toetsing 
De continuiteit van de afvalverwijdering wordt in sterke mate bepaald door de vraag of de 
exploitatie, mede gelet op de investeringen voor bet treffen van de benodigde milieuvoorzienin
gen, bedrijfsmatig en financieel-economisch verantwoord is. Vergunningaanvragen kunnen 
hierop aan de hand van een in de aanvraag opgenomen exploitatie- en financieringsoverzicht 
worden getoetst. Deze toetsing heeft met name betrekking op vergunningaanvragen ten aanzien 
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van essentiele scbakels binnen de verwijderingsketen (zoals stortplaatsen, baggerspeciedepots, 
verbrandingsinstallaties, bewerkingsinricbtingen voor gft en agrariscb groenafval, inricbtingen 
voor bet sorteren, scbeiden en breken van bsa, op- en overslagstations en grondreinigingsinstal
laties ). 

B. Venvijderingshierarchie en milieurendement 

Verwijderingshierarchie 
In de Wm is aangegeven dat bet belang van de bescberming van bet milieu vereist dat 
afvalstoffen volgens de verwijderingsladder (art. 10.1 Wm) warden verwijderd. Vergunningaan
vragen voor verwijderingsinricbtingen zullen bieraan warden getoetst. In boofdstuk twee van dit 
MER zijn voor de Overijsselse afvalstromen kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen voor 
preventie, bergebruik, verbranden -en storten uitgewerkt. Deze doelstellingen zullen ricbtingge
vend zijn bij de toetsing van vergunningaanvragen voor verwijderingsinricbtingen. Dit kan 
betekenen dat: 

er geen vergunning verleend wordt voor storten van afval dat kan worden bergebruikt, 
nuttig kan warden toegepast of verbrand tenzij en voor zolang de vereiste be-/verwer
kingscapaciteit dan wel verbrandingscapaciteit in Overijssel ontbreekt; 
er geen vergunning verleend wordt voor bet verbranden van afval dat kan worden 
hergebruikt of nuttig toegepast tenzij en voor zolang de vereiste be-/verwerkingscapaciteit 
in Overijssel ontbreekt. 

Milieurendement 
Conform artikel 1.1. van de Wm dienen afvalstoffen (met inacbtneming van artikel 10.1. Wm) 
op een effectieve en efficiente wijze te worden verwijderd. In bet onderdeeI Verwijdering wordt 
dit vertaald in bet aspect "milieurendement". 

Wat betreft bet milieurendement van een verwijderingsinricbting is bet van belang dat de 
reststoffen van de be- en verwerking van afval en de produkten die bij de bewerking ontstaan 
in kwalitatieve en kwantitatieve zin zo min mogelijk problemen opleveren voor bet milieu. De 
be- en verwerkingsinricbtingen moeten daarom voldoen aan de normen met betrekking tot de 
emissies en de voorzieningen zoals die zijn voorgescbreven in de wet- en regelgeving. Ook de 
eindprodukten dienen te voldoen aan de normen die daarvoor in wet- en regelgeving zijn 
bepaald. Bij de toetsing op milieurendement staat financiele optimalisatie binnen de milieubygi:
eniscbe randvoorwaarden en de verwijderingsladder (art. 10.1 Wm) centraal. Daarbij dienen 
verwerkingsmetboden en technieken gekozen te warden die tegen zo laag mogelijke kosten 
voldoen aan de wet- en regelgeving. De inpassing van nieuwe tecbnieken wordt in de ricbtlijnen 
van. dit MER aangeduid als een relevante beleidsbeslissing. Over deze inpassing is geen concrete 
beleidsformulering . mogelijk, omdat over deze ontwikkelingen en bet milieurendement van 
toekomstige tecbnieken onvoldoende gegevens voorbanden zijn. Daarom wordt bij bet voorgeno
men beleid bet ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable) gehanteerd. Hierbij kunnen 
conform de Wm (artikel 8.11, lid 3) aan een vergunning voorschriften worden verbonden die de 
grootst mogelijke bescbenning bieden tegen nadelige gevolgen voor bet milieu, tenzij dat 
redelijkerwijs niet kan warden gevergd. In bet Tweede TJP.A (TJP.2), dat media 1995 zal 
worden vastgesteld zal worden ingegaan op nieuwe tecbnieken, waaronder vergassen, pyrolyse, 
specifieke hoog calorische verbranding en RDF-verbranding in poederkoolcentrales. Tevens zal 
bet TJP.2 ingaan op bet milieurendement van de verscbillende verwijderingsroutes. De 
beleidskeuzes uit bet TJP.2 zullen in beginsel ricbtinggevend zijn voor bet Overijsselse beleid 
met betrekking tot de invoering van nieuwe technieken. 
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Niet alleen de gekozen be- en verwerkingstechniek, maar ook de wijze waarop de inrichting 
wordt geexploiteerd is bepalend voor het milieurendement. Bij het verlenen van vergunningen 
voor inrichtingen voor de be- en verwerking van afval is de invoering van een milieuzorgsys
teem gewenst. Bij inrichtingen waarvoor reeds een vergunning is verleend kan in overleg met 
de exploitant de invoering van een milieuzorgsysteem warden bevorderd. 

C. Evenwichtige spreiding 

Bij dit doelmatigheidsaspect gaat bet er bijvoorbeeld om dat twee soortgelijke verwijderingsin
richtingen voor een bepaalde afvalstroom niet dicht bij elkaar worden gelokaliseerd, waardoor 
er onnodige transportbewegingen nodig zijn als gevolg van een onevenwichtige spreiding van 
de inrichtingen ten opzichte van bet verzorgingsgebied. Het beleid tijdens de planperiode is 
daarom gericbt op een evenwicbtige spreiding· van· verwijderingsinrichtingen, zodanig dat de 
structuur van verwijderingsketen optimaal wordt afgestemd op de structuur van bet afvalaanbod. 
Hierdoor kunnen de transportbewegingen (en daarmee sarnenhangende kosten en emissies) zo 
veel mogelijk warden geminimaliseerd. Ten aanzien van de spreiding van verwijderingsinricbtin
gen wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een vanuit logistiek oogpunt centrale Jigging van een 
inricbting ten opzicbte van bet afvalzwaartepunt binnen een verzorgingsgebied. Bij bet bepalen 
van een evenwichtige spreiding van een afvalinrichting spelen de volgende factoren een rol: 

de scbaalgrootte van de inricbting in relatie tot de omvang van bet verzorgingsgebied; 
de beoogde locatie van de afvalinrichting in relatie tot de transportafstanden binnen bet 
verzorgingsgebied en de Jigging ten opzicbte van een vergelijkbaar type afvalinrichting; 
de verhouding tussen de exploitatiekosten-voordelen bij een toenemende schaalgrootte in 
relatie tot de stijgende transportkosten en -emissies; 
de vergunnings- c.q. afschrijvingstermijn van de inrichting in relatie tot soortgelijke 
bestaande verwijderingsinrichtingen. 

Ten beboeve van de beslissing omtrent een vergunningaanvraag voor een nieuwe verwijderings
inrichting dient door de aanvrager te worden aangegeven op welke wijze met deze factoren 
rekening is gebouden. De toetsing ten aanzien van de spreiding van afvalinricbtingen zal zich 
met name richten op eindverwijderingsinrichtingen waarvoor een hoge kapitaalsinvestering nodig 
is, zoals die zijn genoemd bij bet onderdeel continuiteit .. · · 

3.4.2.2. Alternatieven en milieugevolgen 

Alternatieven 

Nulalternatief . . 
Bij bet nulaltematief wordt, conform het PAP-II, het begrip doelmatigheid uitgewerkt in een 
drietal aandachtspunten: 

financiele optimalisatie binnen milieuhygienische randvoorwaarden ( een zekere 
schaalgrootte is nodig voor een verantwoorde verwerking); 
capaciteit en spreiding (binnen een samenwerkingsgebied moeten aanbod en verwer
kingscapaciteit in redelijke mate op elkaar worden afgestemd, gericbt op centralisatie ); 
flexibiliteit (via de verwerkingsmethoden moet kunnen warden ingespeeld op aanbodswij
zigingen). 
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Volgens bet PAP-II moet de continulteit van de afvalverwijdering veilig worden gesteld. De 
tecbnische, financiele en organisatorische bedrijfszekerheid staat daarbij voorop. 

Voorgenomen beleid 
Het voorgenomen beleid is beschreven in paragraaf 3.4.2.1. Hierin is de doelmatigheidstoets 
uitgewerkt in criteria ten aanzien van de continulteit, verwijderingshierarchie en milieurendement 
en een evenwicbtige spreiding van verwijderingsinricbtingen. Het gaat hierbij om een 
operationalisering van bet begrip doelmatige verwijdering van afvalstoffen uit de Wm, waaraan 
vergunningaanvragen zullen worden getoetst. Belangrijke verschillen ten opzichte van bet 
nulaltematief ten aanzien van de toetsing van vergunningaanvragen zijn: 

de financieel-economische toetsing (in verband met continulteit); 
de afstemming van de verwijderingscapaciteit van inrichtingen met een hoge kapitaalsin
tensiteit op het afvalstoffenaanbod;- .. 
toetsing aan kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen ten aanzien van preventie, 
bergebruik, verbranden en storten; 
uitwerking van criteria ten aanzien van de spreiding van verwijderingsinrichtingen. 

Daamaast wordt de continulteit van de afvalverwijdering beter gewaarborgd door de opgenomen 
calamiteitenregeling. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Ten aanzien van de doelmatigheidscriteria zijn de volgende beperkingen gebleken: 

bet strategische niveau van de criteria leent zicb moeilijk voor het ontwikkelen van 
altematieven; 
de criteria uit het voorgenomen beleid zijn reeds vrij vergaand geformuleerd; 

Ten opzichte van het voorgenomen beleid kan het meest milieuvriendelijk altematief ten aanzien 
van de doelmatigheidscriteria als volgt gedefinieerd worden: 

ten opzichte van het voorgenomen beleid vervalt de bedrijfseconomische toetsing en de 
financiele optimalisatie ten aanzien van het milieurendement. Het ALARA-beginsel wordt 
daardoor vervangen door het beginsel v.an 'best bestaande technieken'; 
met het oog op de beperking van de transportafstanden (en daannee de lucht- en 
geluidemissie en verkeersonveiligheid) wordt de schaalgrootte van de deelprocessen zoals 
genoemd in tabel 3.4-1 teruggebracht (tot bijvoorbeeld maximaal provinciaal niveau) .. 

Milieugevolgen 

Ten opzichte van de referentiesituatie (PAP-II) vindt de doelmatigheidstoets bij het voorgeno
men beleid plaats aan de hand van een aantal uitgewerkte criteria. Hierdoor wordt de continuiteit, 
de verwijderingshierarchie en het milieurendement en de spreiding binnen de afvalverwijdering 
beter gegarandeerd. Bij het meest milieuvriendelijk altematief vindt verdere reductie van de 
milieubelasting plaats door minimalisatie van de transportafstanden (in relatie tot de schaalgroot
te) en de toepassing van best bestaande technieken. 

De criteria uit bet voorgenomen beleid en meest milieuvriendelijk altematief waarborgen een 
betere inbreng van de milieu-effecten in de besluitvorming ten aanzien van vergunningaanvra
gen. Er wordt gekozen voor bet voorgenomen beleid omdat de daarbij behorende schaalgrootte 
van de deelprocessen (met het oog op een doelmatige verwerking van afvalstoffen) aansluit bij 
reeds gemaakte beleidskeuzen op (inter-)provinciaal en landeiijk niveau. Ten aanzien van bet 
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aspect milieurendement wordt, vanwege bet bindende karakter van de Wm, gekozen voor bet 
beleid zoals uitgewerkt in bet voorgenomen beleid. 

3.4.3. Lokatiecriteria 

De provincie wil de komende planperiode de keuze van lokaties voor verwijderingsinricbtingen 
gericbt sturen. Inzet daarbij is: 

bet minimaliseren van bet ruimtebeslag en de gevolgen van een inricbting- op de 
omgevingskwaliteit en bundeling van voorzierungen; 
een in logistiek opzicbt optimale Jigging van de inricbtingen. 

Bij bet beinvloeden van de. lokatiekeuze is-- de -Wm-vergunning· een belangrijk instrument. 
Hiermee kunnen ten aanzien van de lokatiekeuze van een afvalinricbting voorwaarden ter 
bescberming van bet milieu worden verbonden. Het PMB zal daarom bet afwegingskader zijn 
voor de beoogde lokatie van voorzieningen als: 

stortplaatsen; 
permanente baggerspeciedepots + verspreiding van baggerspecie kl~e 1 en 2; 
verbrandingsinstallaties; 
tijdelijke opslagplaatsen voor verontreinigde grond; 
composteerinstallaties; 
scbeidingsinstallaties; 
bouw- en sloopafval bewerkingsinrichtingen; 
reinigingsinstallaties voor verontreinigde grond en baggerspecie; 
overslagstations; 
storten van C3-afvalstoffen en SVl- en AVI-reststoffen; 
mestverwerkingsinstallaties; 
autowrakkeninricbtingen; 
sbredderinstallaties. 

Bij dit afwegingskader wordt bet beleid uit, de Streekplannen, bet Beleidsplan Natuur en 
Landscbap, bet Waterbuisboudingsplan en bet onderdeel Milieubescbermingsgebieden uit bet 
Provinciaal Milieubeleidsplan overgenomen als uitgangspunt. Hierin is de bescherming van de 
verscbillende maatscbappelijke belangen (waaronder bet milieu) al afgewogen. In deze paragraaf 
is een aantal criteria geformuleerd waaraan vergunningaanvragen zullen worden getoetst. Deze 
criteria zullen tevens een belangrijke rol spelen in de m.e.r.-procedure die in veel gevallen 
voorafgaand aan de vergunningverlening zal worden doorlopen. Deze criteria hebben betrekking 
op: 

3.4.3.1. 

de omgevingskwaliteit; 
de logistiek. 

Locatiecriteria-altematieven 

Afhankelijk van de aard, grootte en plaats bebben verwijderingsinricbtingen (potentiele) gevolgen 
voor de kwaliteit van de omgeving (zie tabel 3.4-2). 
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Tabel 3.4-2. Potentiele milieu-effecten en gevolgen voor maatscbappelijke belangen van 
verwijderingsinricbtingen. 

• Effecten: 
(Indirect) ruimtcbcslag; 
Emissics naar Jucht, bodcm, groDd- CD oppervlaktcwatcr. 

• Gevolgen voor: 
Wclzijn. Vcilighcid CD VolksgczoDdhcid (gcluidhindcr, stof en stankovcrlast); 
EcosystcmcD (met name gcvoeligc mccharusmcD); 
Landschappclijkc CD cultuurhistorischc waardcD; 
V oedsclproduktic. 

Op basis van deze potentiele milieu-effecten en bet beleid uit de Streekplannen, bet Beleidsplan 
Natuur en Landscbap, bet Waterhuishoudingsplan en bet onderdeel Milieubeschermingsgebieden 
van bet Provinciaal Milieubeleidsplan is in deze paragraaf voor bet voorgenomen beleid en bet 
meest milieuvriendelijk altematief een aantal gebieden aangewezen, waar geen nieuwe 
verwijderingsinricbtingen mogen worden gevestigd. Deze gebieden worden biema aangeduid als 
"uitzonderingsgebieden ". In tabel 3.4-3 is weergegeven welke gebiedsaanduidingen uit de 
strategiscbe plannen van de provincie vallen onder de uitzonderingsgebieden. Ook uitbreiding 
van bestaande inrichtingen binnen de uitzonderingsgebieden zal niet worden toegestaan. 

Alternatieven 

Nulalternatief 
Conform bet PAP-II, bevat bet voorgenomen beleid geen nadere omschrijving van lokatiecriteria 
voor verwijderingsinricbtingen. Ruimtebeslag moet zoveel mogelijk worden beperkt. 
Gecontroleerd storten wordt als belangrijkste vorm van afvalverwijdering gezien. Verwijderings
inricbtingen die vanuit bet oogpunt van de bescberming van. bet milieu niet toelaatbaar zijn 
moeten worden gesloten en worden tegengegaan 

Voorgenomen beleUJ 
Het voorgenomen beleid geeft een omschrijving van de ruimte waar vestiging of uitbreiding van 
een inrichting voor de be- of verwerking van afval moet worden uitgesloten. De uitzonderings7 
ruimte is ontleend aan de Overijsselse Streekplannen, bet Waterbuisboudingsplan, bet Beleidsplan 
Natuur en Landscbap Overijssel en bet Overijsselse Milieubeleidsplan. In tabel 3.4-3 zijn de 
uitzonderingsgebieden nader omschreven zoals deze bij bet voorgenomen beleid worden 
gebanteerd. Het betreft bier onder andere de (netto )e'l:I ecologiscbe boofdstructuur en de 
milieubescbermingsgebieden. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Bij bet meest milieuvriendelijk altematief wordt aangesloten bij de bierboven beschreven 
systematiek van uitzonderingsgebieden. De uitzonderingsgebieden zijn bij bet meest milieuvrien
delijk altematief ecbter ruimer geformuleerd. Zo valt bijvoorbeeld een in boofdstuk 6 van het 
PMB aangegeven milieubeschermingsgebied bij bet voorgenomen beleid onder de categorie 
'uitzonderingsgebied'. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief vallen tevens de gebieden die 
blijkens de Inventarisatie Stiltegebieden aan de normen voldoen ook binnen de categorie 
'uitzonderingsgebied'. In plaats van de netto ecologische boofdstructuur bij bet voorgenomen 
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beleid is bij bet meest milieuvriendelijk altematief de brutoc28 ecologische hoofdstructuur 
opgenomen. 

Het gaat bij de uitzonderingsgebieden van bet meest milieuvriendelijk altematief cun gebieden 
die op gI'ond van bun omgevingskwaliteit of potentie in principe in aanmerking komen voor een 
bijzondere status in bet strategiscb beleid van de provincie, maar na een afweging ten opzicbte 
van andere maatschappelijke belangen niet als zodanig zijn aangewezen. 
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Tabel 3.4-3. Uitzonderingsgebieden en de relatie tussen de strategische plannen van de provincie Overijssel 

Streekplannen• en Beleidsplan Natuur en 
Landschap 

',;.l:, 

Voorgenomen beleld ~;,. 
~~ -· 

- Stads- en dorpsgebieden en ldeine ktmen 

- Toekomstige woon- en werklocatics 

- Optimaal en goed ingerichte landbouwgcbieden 
- Landelijk gebied m 
- Landelijk gebied IV 

- Bos in de landelijkc gebicden ill en IV 

- Recreatieconcentratiepunten (al dan niet in voor-
bereiding) 

- t.filitair terrein 
- Bosontwikkclingsgebied 
- De Provinciale F.cologische Hoofdstructuur 

(PEHS) zoals uitgcwerkt in het Bcleidsplan Na-
tuur en Landschap 

Waterliuishoudingsplan 

. ~ .. :-.. .... '' J • ...... 

- Zeer kwctsbarc natte natuurgebicden 

- Kwetsbare natte gebieden met natuurwaarden 
- Gebieden met natuur- en landschappclijke 

waardcn afhankclijk van grondwater 
- Toekomstigc spaarbekkens 

- Gebicden met mogelijkheden voor oever grond-
waterwinning 

- Oppervlaktewatcr voor de openbare drinkwatcr-
voorziening 

- Oppervlaktcwatcr voor hoogwaardig industrieel 
gebruik 

- Zwemwater 
- Oppcrvlaktcwater voor recreatie 
- Viswater 

~ - ' iJ. ,,. ,... 

' ~~ mlll~uv[iendtlijl< alternatlet:· UltbrCi41ng van_ de uitzonderingsg~icden· mc~ de volgen~~.&e~l~t~go_rlecn 

• 

Landelijk gebied II 
Bufferzonc van 500 meter rond Stads- en 
dorpsgcbicdcn en ldcinc kemcn 
Met bctrckking tot de PEHS: 
• potcntiflc wetlands 
• bruto F.cologischc Hoofdstructuur (vol

gcns hct nationaal NBP) 

Bovcnstrooms gclcgcn gcbiedcn van in het Wa
tcrhuishoudingsplan aangcgeven Zecr kwctsbarc 
natuurgcbicdcn en Kwetsbarc nattc gebiedcn met 
natuurwaardcn 
Intrckgcbiedcn van oppervlaktcwatcr voor de 
opcnbarc drinkwatcrvoorzicning 

Voor zovcr de functic-aanduiding uit de strcckplanncn ovcrgcnomen is in de gcmecntclijkc bestcmmingsplanncn . 
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Milieubeleidsplan 

,. 

. -
'-"<; 

t.filieubcschenningsgebieden: 
• lntegrale milieubeschenningsgebieden: 

gebieden waar de aldaar aanwezige milieu
problemen integraal worden benaderd. Dit 
zijn vooral de voormalige bodembescher
mingsgebieden 

• 

Sectorale milieubeschenningsgebieden: 
dit zijn de voormalige grondwaterbescher
mings- en stiltcgebieden 
Staatsnatuurmonumenten 
Wetlands 

'I' .; 

Bodcmbcschenningsgcbicden opgenomen in de 
invcntarisatic Bodcmbcschermingsgcbiedcn 
Stiltegebicdcn opgcnomcn in de inventarisatic 
Stiltegebicdcn 



Buiten de uitzonderingsgebieden kan gezocht worden naar geschikte lokaties voor nieuwe 
verwijderingsinrichtingen. Deze lokaties zullen worden getoetst op basis van het beleid van de 
bovengenoemde strategische plannen. De gebieden buiten de uitzonderingsgebieden worden 
hiema aangeduid als "zoekruimte". Vergunningen voor uitbreiding van bestaande inrichtingen 
kunnen worden verleend als zij liggen binnen de zoekruimte en passen in het beleid van de 
genoemde strategische plannen. 

Nieuwe verwijderingsinrichtingen dienen gevestigd te worden op de plaats, die daarvoor het 
meest geschikt is. Deze plaats wordt bepaald aan de hand van de logistieke criteria uit paragraaf 
3.4.3.2. 

Waar de ruimtelijke mogelijkheid aanwezig is en wanneer dit voor de omgevingskwaliteit 
voordelen oplevert, zal worden-gestreefd naar bundeling-van activiteiten. Hier~ij gelden de 
volgende uitgangspunten: 
lnrichtingen dienen zoveel mogelijk ingepast te worden in gebieden waarin reeds sprake 
is van hinderactiviteiten als gevolg van aanwezige bedrijvigheid of transport; 
De lokaties dienen zodanig te zijn gesitueerd en ontsloten dat zo weinig mogelijk overlast 
voor de bevolking of verstoring van gebiedsfuncties ontstaat; 
Verwijderingsinrichtingen worden zoveel mogelijk gebundeld, waardoor de milieu
effecten zoveel mogelijk op een bepaalde lokatie warden geconcentreerd en diffuse 
verspreiding van emissies wordt tegengegaan, waardoor deze beter beheersbaar worden 
en bestaande "schone" gebieden schoon blijven. Dit betekent dat nieuwe verwijderingsin
richtingen zoveel mogelijk bij bestaande verwijderingsinrichtingen worden gevestigd. 

Bundeling van verwijderingsinrichtingen heeft voor- en nadelen (zie tabel 3.4-4). De mate 
waarin de voordelen opwegen tegen de nadelen verschilt per geval. Bij de toetsing van 
vergunningaanvragen zullen de voor- en nadelen van bundeling worden afgewogen. Bij de 
Richtlijnen voor een milieu-effectrapport dat betrekking heeft op de lokatiekeuze van een 
afvalinrichting dient te warden ingegaan op bundeling. 

Tabel 3.4-4. De belangrijkste voor- en n~delen van bundeling van verwijderingsinrichtin
gen. 

V cnnindcring direct en indirect ruimtcbeslag 
lntcgratic van bouwkundigc en infrastructUiclc 
vooIZicningcn 
Gcbruik van rcstcncrgic 
Gczamcnlijke inilicuvooIZiening 
Vcnnindering transport tusscn bcwcrkers en 
eind-vcrwcrkers 
Gezamcnlijkc vooIZicning voor calamiteitcn
opvang 
Gczamcnlijkc nazorg-vooIZicningen 
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Extra verkccrsaantrekking op Ctn lokatic 
Conccntratic van milieuverontreinigendc, 
geur- en gcluidscmissic waardoor cmissic
normen kunncn wordcn ovcrschrcden 
Bcpcrking van de lokatiekeuze (icdcre in
ricbting stelt spccifiekc ciscn) 
Nici optimaal gcbruik van ruimtclijkc struc
turen en/of cigcnscbappcn 
Lokalc avcrsie tcgen bundeling van vcrschil
lcndc (grootscbaligc) afval be- en verwcr
kingsinrichtingen 



3.4.3.2. Logistieke criteria 

Het beleid is erop gericht om de milieu-belasting door het goederenvervoer te verminderen. 
Transportafstanden dienen daarom te warden beperkt. Het afval moet zo dicht mogelijk bij de 
bron warden verwerkt. Indien mogelijk wordt ook de afstand ten opzichte van de afzetmogelijk
heden geminimaliseerd. Het transport over rail en water moet toenemen. Binnen het zoekgebied 
dient de lokatie van een (nieuwe) afvalstoffeninrichting te voldoen aan de volgende logistieke 
criteria: 

ligging nabij het afvalzwaartepunt; 
ligging nabij spoorwegen, waterwegen en de (hoofd-) wegenstructuur; 
Jigging ten opzichte van afzetmogelijkheden voor (rest-)produkten, zoals energie en com
post; 
de ligging ten opzichte van d~ mogelijkheden -voor de winning en lazing van proces- en 
koelwater. 

De hierboven geformuleerde logistieke criteria kunnen in bepaalde gevallen niet of in mindere 
mate van toepassing zijn. Wanneer een initiatiefnemer van deze criteria wil afwijken, wordt 
verwacht dat dit in de vergunningaanvraag adequaat wordt onderbouwd (zie paragraaf 3.4.3.3). 
Deze onderbouwing zal bij de beoordeling van een vergunningaanvraag warden getoetst. 

3.4.3.3. Consequenties voor de vergunningprocedure 

De logistieke criteria en de effecten op de omgevingskwaliteit kunnen per inrichting verschillen. 
Bij de toetsing van vergunningaanvragen voor nieuwe activiteiten warden daarom de volgende 
regels gehanteerd: 

In de vergunningaanvraag wordt door de initiatiefnemer een ( eventuele) afwijking ten 
aanzien van de logistieke criteria onderbouwd; 
De mogelijkheden voor bundeling met bestaande activiteiten warden aangegeven en de 
voor- en nadelen hiervan warden onderbouwd; 
In de vergunningaanvraag wordt de beoogde locatie beargumenteerd; 
Van deze altematieven worden de concrete gevolgen -voor de omgevingskwaliteit (zie tabel 
3.4-2) beschreven en vergeleken; 
De vergunningaanvraag wordt door Gedeputeerde Staten getoetst aan bestaande wettef!, 
regels, normen. Bij de beslissing op een verguningaanvraag zal rekening warden gehouden 
met strategische plannen van de provincie. 

Bij het toetsen van vergunningaanvragen wordt het beleid met betrekking tot bundeling 
afgewogen tegen de logistieke en doelmatigheidscriteria (zie paragraaf 3.5.2). Gelet op het belang 
van de continuiteit van de afvalverwijdering hebben de logistieke en doelmatigheidscriteria bij 
deze ( eventuele) afweging bet primaat boven bundeling. Bij het beleid ten aanzien van bundeling 
zal -mede door schaalvergroting- warden gestreefd naar een verdere professionalisering van de 
afvalverwerkingssector. Bewerkingsinrichtingen ten behoeve van hergebruik of nuttige toepassing 
van componenten uit de diverse afvalstoffen dienen (bij voorkeur) te warden gesitueerd op 
industrieterreinen. De geluid- en geuremissies van verwijderingsinrichtingen op industrieterreinen 
mogen echter geen ontoelaatbare hinder veroorzaken bij de overige bedrijven op de desbetreffen
de locaties. Bij de vergunningverlening zal aan deze hinderaspecten de nodige aandacht warden 
besteed. 
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In voorkomende gevallen zullen de geobydrologiscbe aspecten bij de toetsing van een 
vergunningaanvraag voor stortlocaties (bijvoorbeeld voor baggerspeciedepots, C3-depot) een 
boge prioriteit krijgen. Tevens zullen de mogelijkheden voor nazorg en nabestemming 
nadrukkelijk bij de toetsing worden betrokken. 

3.4.3.4. Milieugevolgen van de locatie-alternatieven 

Ten opzicbte van de referentiesituatie (PAP-II) wordt bij bet voorgenomen beleid een groot 
aantal gebieden die, gelet op bun omgevingskwaliteit, een bijzondere betekenis bebben binnen 
bet milieubeleid, ontzien bij de vestiging van nieuwe inricbtingen en de uitbreiding van 
bestaande inricbtingen. Nieuwe inricbtingen dienen te voldoen aan logistieke criteria, waardoor 
randvoorwaarden voor milieuvriendelijk. afvaltransport woroen gecreeerd. 

Bij bet meest milieuvriendelijk altematief neemt de oppervlakte van de uitzonderingsgebieden 
toe. Hierdoor blijven minder potentiele lokaties over, waardoor de continuiteit van de 
afvalverwijdering in gedrang kan komen. Tevens kan een evenwicbtige spreiding van de 
inricbtingen worden belemmerd, waardoor de transportafstanden toenemen. Daardoor nemen de 
transportkosten, emissies naar de lucbt, geluidhinder en de verkeersonveiligbeid toe. 

Vanwege bet strategiscbe karakter van de geformuleerde locatiecriteria zijn er geen leemten in 
kennis en informatie gesignaleerd. 
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4. Uitvoering van de beleidsdoelstellingen 

4.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de uitvoering van de beleidsaltematieven voor de verschillende 
afvalstromen en de verwijderingsketen, die in hoofdstuk 2 en 3 zijn beschreven. In de richtlijnen 
voor het MER warden enkele relevante beleidsbeslissingen genoemd die betrekking hebben op 
de uitvoering van het beleid en die zicb mogelijk lenen voor het ontwikkelen van altematieven. 
Deze beleidsbeslissingen warden in dit boofdstuk behandeld. In paragraaf 4.2 komt de 
organisatie van de afvalverwijdering aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op 
de uitvoeringsactiviteiten van de provincie Overijssel voor de doelgroepen en partners en de 
instrumenten die ten-behoeve van deze uitvoering kunnen warden ingezet. In dit hoofdstuk wordt 
bij de relevante beleidsbeslissingen tevens ingegaan op de mogelijke beleidsaltematieven. 

4.2. Organisatie van de afvalverwijdering 

Nulalternatief 

Bij het nulaltematief wordt bet beleid uit het PAP-II voortgezet. In het PAP-II is een drietal 
samenwerkingsgebieden aangewezen die zorgdragen voor de inzameling en het vervoer van 
huishoudelijke afvalstoffen. Ook zijn per samenwerkingsgebied de voorzieningen voor de be
en verwerking van afval aangewezen. De gezamenlijke gemeentebesturen binnen een 
samenwerkingsgebied dienden zorg te dragen voor de uitvoering van het afvalstoffenplan. Er zijn 
momenteel 3 samenwerkingsgebieden, te weten Regio IJssel-Vecht, Regio Twente en Gewest 
Midden-IJssel. Uit continuiteitsoverwegingen werden de samenwerkingsgebieden Regio IJssel
Vecht en Gewest Midden-IJssel uitgebreid met Gelderse gemeenten. 

De verantwoordelijkheid voor afvalverwerkll?g binnen een verwerkingsgebied werd bij het 
desbetreffende samenwerkingsgebied gelegd. Volgens bet PAP-II kregen de samenwerkingsge
bieden hierdoor met name ten aanzien van de sturing van afval binnen de samenwerkingsgebie-
den een grotere verantwoordelijkheid. · 

Als aandachtspunt voor de langere termijn werd in het PAP-II de toenemende samenwerking 
tussen de samenwerkingsgebieden onderling en de provincie genoemd. Vanuit de partnershipge
dachte en ter realisering van het afvalstoffenbeleid moest nagedacht warden over de meest 
gewenste vormen van samenwerking. 

Het nulaltematief houdt in dat bet buidige beleid wordt voortgezet, waarbij er geen verscbuivin
gen plaatsvinden met betrekking tot de huidige bestuurlijke indeling. Dit betekent dat de 
samenstelling van de samenwerkingsgebieden onveranderd blijft en dat feitelijke sturing met 
betrekking tot de verwijdering van afval niet plaatsvindt. Bij het nulaltematief wordt de 
bestaande taakverdeling en samenwerking tijdens de planperiode gecontinueerd. De provincie 
heeft daarbij een beleidsvormende en vergunningverlenende taak. De samenwerkingsgebieden 
dragen zorg voor de realisatie van be- en verwerkingscapaciteit en de gemeenten dragen zorg 
voor de inzameling van afval. Binnen de huidige structuur wordt regelmatig overleg gevoerd 
tussen GS en de besturen van de samenwerkingsverbanden over een breed scala aan 
ontwikkelingen binnen het afvalstoffenbeleid. Voorbeelden hiervan zijn: afvalverbranding, de 
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verwerking van gft, realisering stortcapaciteit en de beleidsontwikkelingen binnen het NAO. In 
het PAP-II is de aanzet gegeven voor de huidige overlegstructuur. Op dit punt is bet PAP-II 
geeffectueerd. Binnen de geschetste structuur is een trendverschuiving waar te nemen van 
overleg naar een steeds hecbtere samenwerking in NAO-verband. 

Ondanks deze trendverscbuiving zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: 
de organisatie van de afvalverwijdering is in bet algemeen te versnipperd, ondoorzichtig 
en soms te kleinschalig en ad hoc; 
de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden bij de verwijdering van 
afval zijn onvoldoende gestroomlijnd; 
in NAO-verband zijn nog geen concrete initiatieven ten aanzien van de sturing van afval 
tot stand gekomen; 
de sturing van bet -ontstaan en .de verwijdering ten aanzien van bedrijfsafval en 
huishoudelijk afval is onvoldoende; 
in een aantal gevallen komt de benodigde be- en verwerkingscapaciteit rnoeizaam van de 
grond. 

Alternatieven organisatie afvalverwijdering 

Optimale samenwerking gericht op beheersing en sturing van afvalstromen, conform bet 
beleidskader van bet onderwerp verwijdering van bet PMB, staat in bet beleid ten aanzien van 
de regio's centraal. Ten opzichte van deze samenwerking is een aantal altematieven en varianten 
te onderscheiden. 

De uitvoering van bet voorgenomen beleid ten aanzien van preventie, hergebruik en verbranden 
(zie hoofdstuk 2) vereist de nodige inspanning en coordinatie van de regio's. Ook dient adequaat 
te worden ingespeeld op de schaalvergroting binnen de afvalverwerking en de daarvoor 
benodigde logistiek. Deze ontwikkelingen noodzaken tot een verdergaande samenwerking ten 
opzichte van bet nulaltematief. De huidige trend van overleg naar samenwerking dient daarbij 
te worden gecontinueerd en versterkt. Ten opzicbte van de buidige taakverdeling en overleg
structuur bij bet nulaltematief worden voor bet beleid in de planperiode twee altematieven 
onderscheiden namelijk: 

I Intensieve samenwerking; 
II Instellen sturingsorganisatie. 

Alternatie/ /: Jntensieve samenwerking 
Bij dit altematief wordt de trend naar samenwerking binnen de bestaande overlegstructuur 
geintensiveerd. De bevoegdbeden van de provincie en samenwerkende gemeenten worden daarbij 
niet aangepast, maar effectief ingezet om het afvalstoffenbeleid van het J,>MB te realiseren. De 
kansen en bedreigingen die de partners zelf signaleren bij de uitvoering van het afvalstoffenbe
leid worden daarbij als uitgangspunt genomen. Wat betreft de onderwerpen ten aanzien waarvan 
de provincie en regio's intensief kunnen samenwerken kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

coordinatie en uitvoering van (gescheiden) inzameling en preventie en hergebruik; 
co0rdinatie uitvoering gezamenlijk tarieven-, registratie- en acceptatiebeleid; 
sturing industrieel container-afval; 
voorlichting; 
opbouw gemeenschappelijke know-how (preventie, hergebruik, technologie); 
uitvoering nazorg; 
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ontwikkeling, afstemming en uitvoering logistiek; 
gezarnenlijk opstellen uitvoeringsprogrammering. 

Binnen de regio's zouden de gemeenten daarbij intensiever kunnen samenwerken bij de 
inzameling van afval, bijvoorbeeld door de oprichting van gemeenschappelijke inzamelbedrijven 
voor een aantal gemeenten of de opricbting van een inzamelbedrijf op de scbaal van de regio. 

De samenwerking ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen dient bij voorkeur te worden 
gefaciliteerd door bet bestaande ambtelijk overleg. 

De kem van dit altematief is dat de samenwerking "bottom up" vanuit de praktijk van de 
beleidsuitvoering tot stand komt. De partners geven daarbij zelf aan ten aanzien van welke 
onderwerpen zij intensiever .zullen samenwerken om· bet voorgenomen · afvalstoffenbeleid te 
realiseren. De samenwerking kan daarbij worden verankerd door bet vastleggen van gemeen
scbappelijke afspraken en besluiten in bestuursovereenkomsten tussen de regio's en de provincie 
en de gemeenten onderling. 

De provincie zal een intensieve samenwerking tussen en met de regio's/gemeenten via de 
bestaande overlegstructuur bevorderen. 

Alternatief II: Sturingsorganisatie 
Bij dit altematief wordt een gezamenlijke sturingsorganisatie met een juridiscbe status opgericbt. 
Deze sturingsorganisatie boudt zicb bezig met de operationele uitvoering van bet voorgenomen 
afvalstoffenbeleid en ricbt zicb daarbij op een optimale afstemming tussen de deelprocessen 
binnen de verwijderingsketen. De sturingsorganisatie krijgt daarvoor een adequaat takenpakket 
door de partners toebedeeld dat kan bestaan uit: 

bet zorgdragen voor de planning van de totstandkoming van verwerkingseenbeden en de 
coordinatie van projecten; 
bet opstellen van contracten tussen (publieke en private) verwerkers en aanbieders; 
bet formuleren van acceptatievoorwaarden; inbouw van tariefprikkels voor de aanlevering 
van minder en beter gescbeiden afval; , 
bet nemen van initiatieven gericbt op volumereductie;-onder meer door bet bevorderen van 
preventie en bergebruik, bet creeren van nuttige toepassingen, van afzetmogelijkheden, bet 
opzetten en (doen) uitvoeren van campagnes; . 
mede in verband met bet voorgaande: bet ontwikkelen van voorstellen voor uitvoering van 
scbakels in de afvalverwijderingsketen en bet (zonodig) doen realiseren van deze scbakels; 
bet uitvoeren van een sturend tarievenbeleid; 
bet (doen) verricbten van onderzoek en studies; 
bet adviseren van overbeden en bedrijven; . 
bet fungeren als ("dagelijks") aanspreekpunt voor in de regio actieve brancbe-organisaties 
en bedrijven. 

Pe ( eventuele) keuze voor dit altematief gaat gepaard met het toekennen van taken en 
bevoegdheden van de provincie en de samenwerkingsgebieden aan de op te ricbten sturingsorga
nisatie. Daarbij kan de verantwoordelijkheid voor de realisering en exploitatie van be- en 
verwerkingscapaciteit van de regio's worden overgedragen naar de sturingsorganisatie. In bet 
verlengde biervan zouden de regio's zich meer kunnen toeleggen op de planning, afstemming en 
uitvoering van de gescbeiden inzameling van buishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen. Tevens kan 
daarbij een aantal planningsactiviteiten van de provincie naar de gezamenlijke sturingsorganisatie 
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worden overgedragen. De mate waarin bet overdragen van taken en bevoegdheden plaatsvindt 
is afhankelijk van de te kiezen vorm van de sturingsorganisatie. Ten aanzien van de opzet van 
een sturingsorganisatie is een aantal varianten te onderscheiden. Deze zijn in tabel 4.2-1 
schematisch weergegeven. Per variant wordt daarbij een aantal voor- en nadelen opgesomd. 

Tabel 4.2-1. Varianten sturingsorganisatie met indicatie van voor- en nadelen. 

Aspect Varianten Voonlel•• N..W.• 

Sturingsorga- Wei - Aanvullend llaringli.nrtrument - Overdnchtlbevoegdhcden 

nisatie ten opzichtc van bet Wm- lnltnl- - Jnveateringen 
mentariwn 

- l.avulling nutlflmctie afvalvcr-
wijr:lering. • 

Niet - Geen financiEle bijdrage vcreill - Alleen llaring via bo::t Wm-in-
van provincie en rcgi.011 IUUmCnlarimn 

- F.indvciwerking "'°rd! gedomi-
nocrd door derden 

- Mogelijkhcid ktt bel 1101DC11 van 
initia.tleven on.lblUcn 

Schaal NAO-verband - Afltcmming op NA(}...bcleid - Meer putijen moetcn op 6!n lijn 

- Shiring op intcrplOYinciale ICbuJ "'°rden gebnclil 

Provinciaal - Snelle ruliatie - Afwijkin8 len opzichtc VllD 

- Beten: belhlorlijke binding NA(}...belcid 

Organisatie- Holdingsconstractie - Coo.tn<:lenbeheer en inridiliJ!l!en - F.igendDIDIOYCldrachl bulunde 

vorm in 6!n band inriditingen 

Contractbcmidde- - Shiring door mak.ell.lllfunctie - Panclicncen allce.a bij cc.a ade-

ling - Geen inve.otcring in infrutructuur quatc be- en vcrwerkingutruc-
IUor 

Aandeelhou- Overheidspartici- - Garmtie ai!Yoering beleid - YmanciSe injcc:tie DOdig 

ders verwij- panten (NAO) - Minimaie invloed overige belan- - Xanl op bellDl!envemn:ngeling 

deringsketen 
gen beleid-ai!Yoering 

Nutsbcdrijven - Overbeidlgedominead - Kana dat beleid en ai!Yoering 

- Shlrin'g door profeaionele bpi- aitcen !open 
wlknchtige bedrijvcn . · - - Machta:ona:nlntie 

- Nallbcdrijf bo::eft nwllcllappelij- - Minder invloed Amenwerkingl-
ke doelltclling gebieden 

- Kcppeling met CDCfllieproblema-
ti et 

- l.Dgillieke eivaring 

- Democ:ntilChc beJnvloeding via 
aandeelbouder1 

Mengvonn Canbinatie van voonlelen, weg-
nemen van nadelen 

Ualeke ac- V AM/Boeldershoek - Di=tc koppeling llCOCpWll- - Machta:ona:nlntie 

ceptant cindvcrwerkcr 

- Overhcidlgedominead 

- Venterking belllllldc netwerkcn 

- Know-bow unwezi3 

Regio's - Din:cle kcppelin& met de inza- - Meerden: llCOCpWllCD (YCr1nip-
meleade gemeentcn pcriq) 

- 1""1ocd gemeenlen en n:gio'1 - Geen di=tc kappeliq occep-
- Slait un bij butund oa:eptatic- 1an1~vcrwerkcr 

CD COllll'lldcDplllOOD 

Afvalbcmiddelings- - Nieawc m:nll'lllc organiatle - Nieawc CCDd in de bijt 

organisatic !Xlllder biltorilChc biJldingc:n - Opboaw bMJw-bDw 

Nutsbcdrijf (Edon) - Coacentratie nat1fnnc:lie1 - Machta:ona:nlntie 

- Geen di=tc kappeling occep-
Lant-eindvcrwerk.er 
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Dit altematief beeft een meer "top-down" karakter orndat bet een directe vertaalslag is van bet 
rapport van de I..andelijke Coordinatie Commissie Afvalstoffenbeleid (LCCA-rapport). In dit 
rapport wordt vastgesteld dat provincies en samenwerkende gerneenten t.b.v. de sturing van 
afvalstromen taken en bevoegdheden "afstaan" aan sturingsorganisaties die gekoppeld zouden 
moeten worden aan de regionale afvaloverlegorganen. 

Voorgenomen beleili 
Het (landelijk) Afval Overlegorgaan rondt in 1994 een studie af naar de gewenste taken en 
juridiscbe mogelijkheden van sturingsorganen. Het betreft bier een uitwerking van bet 
programmapunt P022 van bet Tienjarenplan Afvalverwijdering 1992-2002. De studie wordt 
uitgevoerd in verband met de vele vragen die rond de functie en mogelijkheden van 
sturingsorganisaties zijn gerezen. Het beleid ten aanzien van bet "concept" sturingsorganisatie 
is daarrnee nog in ontwikkeling. Dit geldt ook voor het·Noordelijk·Afval Overlegorgaan. In bet 
door de partners van bet NAO gedragen Visiedocument wordt uitgesproken dat "indien de 
organisatiestructuur en bet instrumentarium niet voldoende blijken voor de gewenste mate van 
sturing, dient er nader onderzoek plaats te vinden naar andere mogelijkheden. Verdere 
formalisering van bet NAO in de vorm van een (lichte) gemeenschappelijke regeling dient 
onderzocbt te worden; ook de vorming van een regionaal nutsbedrijf dient daarbij aan de orde 
te kornen." Ook in IPO-verband is bet beleid ten aanzien van sturing van afval in ontwikkeling. 
Naar verwacbting zal in de derde tranche van bet !PO-project Modelverordening PMV een 
voorstel worden opgenornen met betrekking tot bet opnernen van een "unieke acceptant" van 
afval in de provinciale milieuverordening. 

De beleidsontwikkeling ten aanzien van sturingsorganisaties vindt primair op landelijk niveau 
en in NAO-verband plaats. 

Het voorgenomen beleid van de provincie Overijssel tijdens de planperiode voor de partnerover
beden wordt primair gericbt op bet versterken van de bestaande trend van overleg naar 
sarnenwerking. De provincie zal daarbij een intensieve samenwerking zoals genoemd onder 
altematief I bevorderen. Wanneer door de uitvoering van dit altematief bet samenwerkingsproces 
tussen en met de regio's voldoende wordt gei'nitieerd, is - afhankelijk van de beleidsontwikkeling 
op bovenprovinciaal niveau en bet bestuurlijk ·draagvlak van de·regio's - een eventuele doorgroei 
naar een sturingsorganisatie mogelijk. Indien dit proces zich voltrekt, wordt altematief II 
gerealiseerd. 

Het voorgenomen beleid ten aanzien van de samenwerking tussen de provincie en de regio's 
bevindt zich binnen de bandbreedte van altematief I (intensieve samenwerking) en altematief II 
(sturingsorganisatie). Bij een eventuele doorgroei naar de opricbting van een sturingsorganisatie 
zullen de voor- en nadelen van de verscbillende varianten (zie tabel 4.2-1) met de beoogde 
participanten worden afgewogen. Een eventuele sturingsorganisatie wordt in principe op NAO
schaal nagestreef d. 

Bij ·de eventuele besluitvorrning ten aanzien van een sturingsorganisatie zal de provincie de 
volgende uitgangspunten hanteren: 

een sturingsorganisatie heeft een duidelijke meerwaarde ten aanzien van een doelrnatige 
en milieuhygienische verwijdering van afvalstrornen; conform bet beleid van bet onderdeel 
verwijdering van bet PMB; 
er is voldoende democratische controle mogelijk; 

93 



er is voldoende bestuurlijk draagvlak bij de samenwerkende Overijsselse regio's en 
gemeenten; 
bet takenpakket en de organisatievorm bieden voldoende garanties voor een flexibele en 
efficiente bebeersing en sturing van afvalstoffen op operationeel niveau. 

De vorm van een eventueel in te stellen sturingsorganisatie kan in principe gekozen worden uit 
een van de varianten die genoemd zijn in tabel 4.2-1. 

4.2.3. Milieu-effecten 

De milieu-effecten van de beleidsaltematieven ten aanzien van de bestuurlijke indeling en de 
samenwerking . tussen .. de . partneroverbeden .. wordt- bier · uitgedrukt in de kans waarmee 
taakstellingen voor de verscbillende afvalstromen worden gerealiseerd (zie boofdstuk 2) en de 
mate waarin de biervoor genoemde knelpunten kunnen worden opgelost. 

In tabel 4.2-2 is de slaagkans van bet beleid bij de verscbillende altematieven weergegeven. 

Tabel 4.2-2. Altematieven bij bet beleid ten aanzien van de partneroverbeden 

Relevante beleldsbesUs- Nulaltematier Opties voorgenomen beleid 
sing 

Altematter I Altematter II 

Samenwerking Overleg met een trend Intensieve samenwer- Instelling sturingsorgani-
richting samenwerking king "bottom-up" satie "top-down" 

Slaagkans beleld Matig Rcdelijk Groot 

Oplossen knelpunten Matig Rcdelijk Groot 

De kans dat een sturingsorganisatie (altematie(II) de realisering van de verwijderingstaakstellin
gen voor bet Overijsselse afval waarborgt wordt relatief boog ingescbat. Van een speciaal daartoe 
ingericbte sturingsorganisatie kan immers worden verwacbt dat zij een doelmatig verantwoorde 
afvalverwijdering op uitvoeringsniveau binnen de milieubygieniscbe eisen daadwerkelijk tot 
uitvoering kan brengen. Het instellen van een sturingsorganisatie gericbt op de dagelijkse 
beheersing en sturing van afvalstromen past in de beleidslevenscycluse29

• Na de beleidsformule
ring ten aanzien van bet Overijsselse afvalbeleid breekt immers de uitvoerings- en bebeersfase 
aan. Een sturingsorganisatie biedt in deze fasen de beste garantie voor de uitvoering van bet 
afvalstoffenbeleid. Voor bet altematief "sturingsorganisatie" wordt niet op voorhand gekozen, 
omdat de uitvoering biervan afhankelijk is van de beleidsontwikkelingen binnen bet AOO, NAO 
en IPO. Daamaast is de realisatie van dit altematief sterk afhankelijk van de draagvlakontwikke
ling bij de Overijsselse regio's en gemeenten. Verwacht wordt dat met een sturingsorganisatie 
de genoemde knelpunten (versnippering, kleinscbaligheid, onvoldoende stroomlijning en sturing) 
kunnen worden opgelost. 

De slaagkans van bet beleid bij altematief I gericbt op intensieve samenwerking met en tussen 
de regio's wordt redelijk groot ingescbat. Omdat de realisering van dit altematief niet afhankelijk 
is van bovenprovinciale ontwikkelingen wordt (ten minste) voor dit altematief gekozen. Het 
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voorgenomen beleid begeeft zich daarbij tussen de altematieven "intensieve samenwerking" en 
"sturingsorganisatie". 

Bij bet nulaltematief wordt de realisatie van bet voorgenomen beleid ten aanzien van de 
verwijdering van afvalstoffen en de oplossing van de gesignaleerde knelpunten bet minst 
gewaarborgd. De slaagkans van dit altematief wordt daarom als matig gekenscbetst. 

4.3. Beleid voor de doelgroepen, partneroverheden en de provincie 

4.3.1. Inleiding 

In hoofdstuk 2 en 3 is_een aanzet voor de uitvoering,van bet voorgenomen beleid gegeven. Deze 
aanzet wordt in deze paragraaf nader geconcretiseerd en uitgewerkt. Daarbij wordt ingegaan op 
de voor de doelgroepen en partneroverbeden geformuleerde activiteiten. Allereerst zal ecbter kort 
worden ingegaan op bet nulaltematief zoals dit voomamelijk geformuleerd is in bet PAP-II. 
Tevens wordt in deze paragraaf bet meest milieuvriendelijk altematief ten aanzien van de 
activiteiten en de inzet van instrumenten ontwikkeld. Het kenmerk van bet meest milieuvrien
delijk altematief bij de uitvoering is dat de kans op bet realiseren van de beleidsdoelstellingen 
en bet oplossen van de gesignaleerde knelpunten zo groot mogelijk is. De milieu--effecten van 
bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzichte van bet voorgenomen beleid worden uitge
drukt in de slaagkans van bet beleid voor afvalstromen en de verwijderingsketen en de mate 
waarin de mogelijke knelpunten ten aanzien van dit beleid worden opgelost. 

4.3.2. Strategiscbe uitgangspunten van bet afvalstoffenbeleid 

In bet PAP-II badden de uitgangspunten 'voorkomen van afval' en 'bergebruik' en bet 
uitgangspunt 'partnership' betrekking op de uitvoering van bet beleid. Bij bet nulaltematief 
worden deze uitgangspunten gebandbaafd. De provincie banteert bij de instrumentenkeuze ter 
realisering van de activiteiten van bet voorgenomen beleid dezelfde uitgangspunten als bij bet 
nulaltematief; zij worden echter aangepast aan de op nationaal niveau ontwikkelde terminologie. 
Tevens wordt een extra uitgangspunt toegevoegd: · 

voorkeursvolgorde volgens de Ladder van Lansink: 
Preventie -> Hergebruik/Nuttige toepassing -> Verbranden -> Storten; 
centrale positie voor de doelgroepen en partneroverheden: de provincie voert met de 
doelgroepen en partneroverheden overleg over de uitvoering van de taakstellingen. De 
provincie schept daarbij zodanige randvoorwaarden dat de uitVoering zoveel mogelijk 
wordt vergemakkelijkt en gestimuleerd onder andere door de inzet van provinciale 
instrumenten; 
afrekenbare .taakstellingen: per actor warden de taakstellingen geformuleerd die een 
oplossingsgericht karakter bebben. 

Op bet niveau van uitgangspunten warden voor bet meest milieuvriendelijk altematief geen 
uitgangspunten onderscheiden die redelijkerwijs in bescbouwing genomen kunnen warden. De 
strategiscbe uitgangspunten van bet voorgenomen beleid warden bepaald door bet nationale 
beleidskader. 

95 



4.3.3. Taakstellingen en instrnmenten 

Provinciale instrumenten 
De provincie kan ter realisering van de in hoofdstuk 2 en 3 geformuleerde doelstellingen ten 
aanzien van respectievelijk de afvalstromen en de verwijderingsketen verschillende instrumenten 
inzetten. De instrumenten worden bij de bespreking van bet nulaltematief, voorgenomen beleid 
en meest milieuvriendelijk altematief in drie categorieen ingedeeld, namelijk directe regulering, 
financiele regulering en zelfregulering. 

Bij directe regulering staat bet rechtstreeks ingrijpen van de overheid door middel van bet 
opleggen van gedragsnormen centraal: wet- en regelgeving en handhaving. Financiele regulering 
werkt via prikkels in de richting van de producent en consument. De provincie heeft bij dit 
instrumentarium (vooralsnog) alleen mogelijkheden door · middel van · subsidies. Zelfregulering 
kan vooral van belang zijn bij bet gestalte geven aan bet preventieve milieubeleid. Bij 
zelfregulering wordt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bet 
afvalstoffenbeleid bij de doelgroepen van bet beleid gelegd. Een belangrijk instrument binnen 
zelfregulering is voorlichting en educatie. 

Nulalternatief 

Ter realisering van het afvalstoffenbeleid zoals geformuleerd in bet PAP-II maakte de provincie 
gebruik van voomamelijk direct regulerende instrumenten: 
• Vergunningverlening en handhaving: 

• 

Op grond van de Afvalstoffenwet (Aw) en andere bij de uitvoering en handhaving 
relevante wetgeving (Ontgrondingenwet en Wet verontreiniging oppervlaktewateren). Bij 
handhaving kan de provincie onder andere bestuursdwang toepassen. 
Bestuurlijke sanctiemiddelen: 

het opleggen van een gemeenschappelijke regeling of het onthouden van goedkeu
ring aan een regeling; 
onthouding van goedkeuring aan een bestemmingsplan; 
aanwijzing in het kader van bet Streekplan; 

Tevens werd in beperkte mate gebruik gemaakt van zelfregulerende instrumenten: 
• Overleg met gemeenten en samenwerkingsverbanden 
• Educatie en voorlichting (met name met betrekking tot kca) 
• Subsidies 

Ontwikkelingen 
Gedurende de uitvoering van het beleid van het PAP-II heeft zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan, die ter hand zijn genomen bij de uitvoering van het PAP-II beleid en bij bet 
nulaltematief worden voortgezet. Op bet gebied van zelfregulering hebben zich, mede in gang 
gezet door het NMP, NMP+ en NMP 2, ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot bet 
preventieve beleid. Dit heeft onder meer zijn weerslag gekregen in de nota Preventie van 
bedrijfsafvalstoffen, waarmee, op basis van vrijwilligheid, ondersteund door financiele regelingen 
(subsidies) preventiebeleid wordt vormgegeven. 

Voorgenomen beleid 

Bij het nulaltematief wordt gebruik gemaakt van het juridische instrumentarium ( directe 
regulering) en bet financiele instrurnentarium. Dit instrumentarium wordt bij het voorgenomen 
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beleid ook ingezet. Het voorgenomen beleid bestaat daamaast ten eerste uit een intensivering van 
bet juridische instrumentarium. Deze intensivering wordt vooral vorm gegeven door de inzet van 
een nieuw instrument, de provinciale milieuverordening (PMV), naast de integrale milieuvergun
ning. De inzet van bet financiele instrumentarium wordt gecontinueerd. Daamaast krijgt 
zelfregulering, dit wil zeggen bet door de doelgroepen en partneroverheden zelf, vrijwillig, 
oppakken van activiteiten, bij bet voorgenomen beleid een belangrijke functie. Bij bet 
voorgenomen beleid staat de inzet van instrumenten in een instrumentenmix centraal. Daarbij 
kunnen de instrumenten elkaar ondersteunen en versterken. Tevens kunnen ze volgtijdelijk 
worden ingezet. 

Niet ieder instrument kan gebruikt worden voor iedere willekeurige doelgroepeJO. Bij moeilijk 
bereikbare doelgroepen heeft bet inzetten van bet juridische instrumentarium vaak weinig effect 
of is niet mogelijk. Dit laatste is bijvoorbeeld -het geval bij bedrijven waaraan geen (provinciale) 
vergunning wordt verleend of bij de doelgroep huishoudens. Het inzetten van bet financiele 
instrumentarium of bet gebruik van zelfregulerende instrumenten is dan doeltreffender. Wanneer 
bet inzicht in de hoeveelheid vrijkomend afval klein is, is bet inzetten van direct of indirect 
regulerende instrumenten niet goed mogelijk. De structuur van de doelgroep is eveneens van 
belang. Bij een groot aantal bronnen zullen de handhavingskosten van de regulering hoog zijn. 
Een regulerende hefting (financiele regulering) zal bij veel bedrijven ook moeilijk zijn in te 
voeren (grote kans tot ontduiking van de hefting). Zelfregulering zal dan een geschikter 
instrument zijn. Verder spelen de kostenverschillen tussen de leden van de doelgroep mee 
(bijvoorbeeld de weerstand tegen in te voeren maatregelen bij onevenredig hoge kosten voor een 
deel van de doelgroep ), evenals de technologische mogelijkheden om bijvoorbeeld preventie
maatregelen door te voeren. Bij bet formuleren van de verschillende activiteiten voor de 
doelgroepen en partneroverheden is en zal zoveel mogelijk met deze situatiekenmerken rekening 
worden gehouden. In bet onderstaande warden de verschillende instrumenttypen en de invulling 
die de provincie Overijssel hieraan de komende planperiode gaat geven, achtereenvolgens 
besproken. 

Direct regulerende instrumenten 
Ten aanzien van directe regulerende instrumenten warden gedurende de planperiode de volgende 
instrumenten ingezet: 

de Provinciale Milieuverordening; 
vergunningverlening en handhaving. 

De eerste tranche van de PMV is in 1993 door de provincie Overijssel vastgesteld. Het betreft 
bier een voor bet onderdeel afvalstoffen nog maar gedeeltelijk ingevulde PMV: alleen bet 
onderdeel Gevaarlijke afvalstoffen is van kracht ( eerste tranche van de PMV). De onderdelen 
Huishoudelijke afvalstoffen en Bedrijfsafvalstoffe~ zijn nog niet verwerkt en worden in de 
tweede en derde tranche opgenomen. Hierbij wordt de door bet IPO opgestelde model-PMV 
gevolgd en ingevuld voor de Overijsselse situatie. Voor huishoudelijke afvalstoffen wordt de 
PMV beperkt ingezet. Reden hiervoor is dat de mogelijkheden voor de provincie om bet 
milieugedrag van de burger te beinvloeden met behulp van bet juridische instrumentarium veelal 
indirect zijn. De gemeenten zijn grotendeels primair verantwoordelijk. De provincie verwacht 
echter wel dat de gemeenten verschillende onderwerpen voor huishoudelijke afvalstoffen gaan 
regelen. Het gaat om: 

bet realiseren van een doeltreffende inzamelmethodiek en hoge scheidingsprestaties; 
bet optimaliseren van de papier en karton inzameling en bet waarborgen van de kwaliteit 
ervan; 
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bet komen tot een buis aan buis inzamelsysteem voor kca met een frequentie van 
tenminste twee maal per jaar; 
bet realiseren van inzarnelplaatsten voor grof buisboudelijk afval op zaterdagen; 
bet invoeren van gedifferentieerde tarieven voor de inzameling. 

Een verplicbting die met betrekking tot buisboudelijke afvalstoffen wel in de PMV wordt 
opgenomen, houdt in dat gemeenten warden verplicht om in de gemeente ingezarnelde en/of 
afgegeven huishoudelijke afvalstoffen te registreren. 

De volgende onderdelen zullen voor bedrijfsafvalstoffen in de PMV warden geregeld: 
de doelmatige inzameling en verwijdering van bedrijfsafvalstoffen, wanneer sprake is van 
een bovengemeentelijk belang (art. 10.13 lid 1 en art. 10.21 lid 1 Wm). Als onderdeel 
biervan zullen de gemeenten warden verplicbt tot een registratie van boeveelheden afval; 
bet verbieden van de .inzet van -mobiele puinbrekers buiten inricbtingen, beboudens 
vergunning; 
een verbod om berm- en slootmaaisel recbtstreeks aan te wenden als structuurverbeteraar 
in de landbouw. 

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag voor inricbtingen die op grand van categorie 28 van bet 
lnrichtingen en vergunningenbesluit vergunningplichting zijn (afvalverwijderingsinrichtingen). 
In vergelijking met de situatie voor de inwerkingtreding van bet hoofdstuk Afvalstoffen van de 
Wm wordt aan afvalstoffeninricbtingen nu een integrale milieuvergunning verleend. Een andere 
wijziging is dat gedeputeerde staten nu ook bevoegd gezag zijn voor inricbtingen die vroeger 
onder de Wca-vergunningplicbt vielen. Bij de vergunningverlening vormen de locatie- en 
doelmatigbeidscriteria zoals geformuleerd in boofdstuk 3 bet toetsingskader bij de vergunning
verlening van afvalverwijderingsinricbtingen. 

De vergunningverlening wordt ingezet ten aanzien van de be- en verwerking van afval. Dit om 
een milieubygieniscb verantwoorde afvalverwijderingsketen te realiseren. Dit krijgt bijvoorbeeld 
voor bouw- en sloopafval vorm door bet opnemen van acceptatievoorschriften voor stortplaatsen 
ter voorkoming van bet storten van berbruikbaar bouw- en sloopafval. ·vergunningverlening zal 
tevens warden gebruikt om een doelmatige ,verwijdering(structuur) van gevaarlijk afval en 
autowrakken te realiseren. 

In bet kader van de handhaving zal streng warden opgetreden tegen bet zonder of in strijd met 
de vergunning in werking hebben van inricbtingen, in casu illegaal storten en verbranden, be.:_ 
en verwerken. Overtredingen van de Wm zullen zonodig met bebulp van bestuursdwang warden 
tegengegaan. Met betrekking tot autowrakkeninricbtingen zal de handhavingstaak warden 
overgedragen aan de gemeenten uitgezonderd de shredderinstallatie en bet provinciale 
autowrakkenterrein. Ook met behulp van bandha".ing zal bet realiseren van een doelmatige 
verwijderingsstructuur voor gevaarlijk afval en autowrakken warden ondersteund. 

Naast de inzet van provinciale instrumenten zal de provincie bij de vergunningverlening de 
landelijke regelgeving volgen en indien nodig vertalen naar de Overijsselse situatie. Tijdens de 
planperiode zal bet Stortverbod Afvalstoffen voor circa 30 categorieen van afvalstoffen van 
kracbt warden. Het gaat hierbij om recbtstreeks werkende stortverboden, gericht tot de exploitant 
van de stortplaats. Vooruitlopend op bet Stortverbod afvalstoffen zal in de milieuvergunning van 
stortplaatsexploitanten een verbod opgenomen worden om gedurende de planperiode 
verscbillende categorieen afvalstoffen te storten, wanneer voor deze afvalstromen voldoende 
verbrandings- of bewerkingscapaciteit voorhanden is. Ten beboeve van de storing van 
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afvalstromen en de vergunningverlening voor verwijderingsinricbtingen wordt een adequaat 
registratiesysteem ontwikkeld. 

Bij de vergunningverlening voor bedrijven waarbij de provmc1e bevoegd gezag is, wordt 
conform de Wm (artikel 8.11, lid 3) bet beginsel van 'best bestaande tecbnieken' gebanteerd, 
indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer dit niet bet geval is wordt teruggevallen op de 
'best uitvoerbare tecbnieken'. lndien dit een bijdrage kan leveren aan bet verbogen van de 
afvalpreventie zullen preventievoorschriften aan de vergunning worden verbonden. Tevens 
zullen waar nodig voorschriften worden opgenomen ten aanzien van onder andere de registratie, 
bewaring of melding van de uitkomsten van in een vergunning aangegeven metingen of 
berekeningen. Voor bedrijfsafvalstoffen zal een registratieverplicbting worden opgenomen om 
een goed inzicbt te verkrijgen in bet aanbod van nader te bepalen categorieen afvalstoffen. In 
overeenstemming met bet gestelde- in artikel 8.-12 Wm wordt · de voorkeur gegeven aan 
doelvoorscbriften. Wanneer deze voorschriften niet bet gewenste resultaat bebben, zal van 
middelvoorschriften gebruik worden gemaakt. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer 
de activiteit in strijd is met bepalingen uit bet milieubeleidsplan. 

Financie/e instrumenten 
Bij bet voorgenomen beleid worden financiele instrumenten in zeer beperkte mate ingezete31

• 

De provincie zal vanuit bet economiscb beleid zo mogelijk subsidies verstrekken ten beboeve 
van de uitvoering van een aantal activiteiten. Bij huisboudelijke afvalstoffen gaat bet om bet 
stimuleren van een gescbeiden inzameling van berbruikbare componenten. Voor bedrijfsafval
stoffen heeft de inzet van financiele instrumenten met name betrekking op innovatief onderzoek 
ter verbetering van verwijderings- en reinigingstecbnieken. Dit geldt bijvoorbeeld voor bet 
onderzoek naar de reinigings- en scheidingsmogelijkheden voor baggerspecie. Financiele 
ondersteuning kan worden gegeven aan bet bedrijfsleven om door middel van scholing en 
opleidingsprogramma's te komen tot een milieuvriendelijker produktieproces. Ten aanzien van 
bouw- en sloopafval zullen ontwikkelingen van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor 
produkten uit bouw- en sloopafval zo mogelijk financieel worden ondersteund. Tevens wordt 
van de gemeenten een financiele inzet in de komende planperiode verwacbt. 

De provincie zal gedurende de planperiode de mogelijkheden en de noodzaak om de storttarieven 
te verbogen bestuderen en zo nodig verder uitwerken. Het tarievenbeleid zal op basis van een 
analyse van de effectiviteit op bet niveau van de afzonderlijke afvalstromen in onderlinge 
samenbang met andere sturingsinstrumenten (bijvoorbeeld acceptatiebeleid) additioneel worde~ 
ingezet. Daarnaast zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om tarieven te barmonise
ren, waardoor afvaltoerisme kan worden tegengegaari. Het beleid inzake tarieven zal worden 
afgestemd met de aridere provincies. Studies en beleidsstandpunten vari bet AOO, NAO, IPO en 
de Notitie tarievenbeleid vari VROM zijn ricbtinggevend bij bet formuleren van bet Overijsselse 
afvalstoffenbeleid. · 

Zelfregulerende instrumenten 
Zelfregulerende instrumenten worden bij bet voorgenomen beleid veelvuldig ingezet. Ter 
realisering vari een groat aantal doelstellingen zal gebruik worden gemaakt van voorlicbting, 
educatie en overleg. Verscbillende activiteiten warden overgelaten aan de partners bij de 
uitvoering. Van gemeenten wordt onder meer verwacht dat zij een gedifferentieerd inzameltarief 
zullen invoeren. Tevens is bet gewenst dat zij de oud papier inzarneling optimaliseren. Ook is 
bet gewenst dat gemeenten op grand vari de resultaten van bet ADC-programma de meest 
doeltreffende inzamelmetbodiek toepassen. Van de waterbeheerders wordt verwacbt dat zij zullen 
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zoeken naar een locatie voor opslag en stort van baggerspecie. In overleg met de partners binnen 
de noordelijke afvalregio zal een opvang- en calamiteitenregeling worden uitgewerkt, die zal 
worden afgestemd met de vier overige afvalregio's. 

De provincie za1 een deel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bet afvalstoffen
beleid bij de bedrijven leggen. Dit geldt met name bij bedrijfsinteme milieuzorg en activiteiten 
met betrekking tot preventie. De provincie zal bet opzetten van bedrijfsmilieuplannen bevorderen. 
Preventie en hergebruik worden momenteel extra bevorderd door bet provinciale preventieteam. 
Zo mogelijk zullen ten aanzien van preventie overeenkomsten met branches worden geslc>ten 
over bet halen van doelstellingen in bet kader van bet preventiebeleid. Van de afvalverwijde
ringsbedrijven wordt verwacbt dat zij verwerkingsmethoden voor de verschillende afvalstromen 
ontwikkelen. Tevens dienen zij bedrijfsinteme milieuzorgsystemen door te voeren. Tevens wordt 
van de afvalverwijderingsbedrijven verwacht · dat· zij -onderzoek doen naar de huidige 
hoeveelheden afval en deze hoeveelbeden op een adequate wijze zullen registreren. 

Oplossing leemten in kennis en informatie 
Van een groot deel van de beleidsinstrumenten is (nog) niet exact bekend op welke wijze zij 
binnen de bestuurlijk/juridische context kunnen worden ingezet en in welke mate zij bijdragen 
aan de realisering van beleidsdoelstellingen. 

Omtrent de invulling van de integrale milieuvergunning op bet gebied van afvalpreventie en de 
koppeling ervan aan bijvoorbeeld bedrijfsinteme milieuzorgsystemen bestaan nog veel 
onzekerheden. Als gevolg van de Kademotitie Afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten zal 
onderzoek worden gestart naar onder meer preventie, de effectiviteit en efficiency van bet 
regulerende spoor hierbij, de integratie van afvalpreventie in bedrijfsinteme milieuzorg en de 
benutting van bedrijfsmilieuplannen voor de toepassing van preventievoorschriften in 
vergunningen. 

Nog niet duidelijk is welke mogelijkheden voor de provincie in de model-verordening van bet 
IPO warden uitgewerkt om regels te stellen voor de doelmatige inzameling en verwijdering van 
afvalstoffen in de derde tranche en welke mogelijkheden de provincie Overijssel heeft om 

. verdergaande regels in haar verordening op te nemen.- .. · · 

Het tarievenbeleid is sterk in ontwikkeling. Door invoering van de Wet Verbruiksbelasting op 
Milieugrondslag (BOM) zal er mogelijk een heffing worden gelegd op te storten afval. 
Onduidelijk is op welke wijze BOM een bijdrage kan leveren aan preventie en bergebruik van 
afval. Het AOO, NAO en bet IPO bestuderen de mogelijkheden van bet voeren van een 
provinciaal tarievenbeleid. In de loop van 1994 zal de Minister van VROM een Notitie 
tarievenbeleid aan de Tweede Kamer zenden. 

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat tijdens de planperiode de inzet van de instrumenten 
en taakstellingen voor de doelgroepen en partneroverbeden voortdurend aandacbt behoeft. Hierbij 
is bet evaluatieprogramma (paragraaf 6.2) een belangrijk hulpmiddel. De inzichten die 
voortkomen uit de evaluatie en de resultaten van de landelijke onderzoeksprogramma's en 
beleidsontwikkeling dienen daarbij te worden vertaald naar de provinciale situatie en worden 
verwerkt in bet jaarlijks vast te stellen provinciaal Milieu-uitvoeringsprogramma. 
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Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Het meest milieuvriendelijk altematief omvat een tweetal instrumenten-strategieen. In deze 
instrumenten-strategieen worden verdergaande toepassingen van instrumenten(mixen) 
voorgesteld. De veiwacbting is dat bij een (gecombineerde) inzet van (een van de) instrumenten
strategieen de kans op bet balen van de doelstellingen zoals geformuleerd in boofdstuk 2 en 3 
en bet oplossen van de gesignaleerde knelpunten groter is. Bij bet ontwikkelen van de strategieen 
zijn verscbillende mogelijkheden oveiwogen. Bij de uitwerking is ingegaan op die instrumenten
strategieen die redelijkeiwijs in bescbouwing genomen kunnen worden. Na de scbets van iedere 
strategie wordt ingegaan op de bijdrage die de desbetreffende strategie kan leveren aan het 
realiseren van doelstellingen. Tevens wordt ingegaan op mogelijke beperkingen bij de uitvoering. 

Strategie A: Sterke intensivering .directe regulering ondersteund door z.elfregulering 

Strategieschets 
Strategie A bestaat uit een sterke intensivering van de benutting van het juridische instrumentari
um. Op grond van de Wm heeft de provincie de bevoegdheid in haar PMV regels te stellen 
omtrent onder andere de doelmatige inzameling en veiwijdering van afvalstoffen, wanneer sprake 
is van een bovengemeentelijk belang (art. 10.7, art. 10.13 lid 1 en art. 10.21 lid 1 Wm). Bij dit 
meest milieuvriendelijk altematief worden regels gesteld omtrent de wijze waarop categorieen 
van afvalstoffen moeten worden ingezameld en veiwijderd. Verder worden alle mogelijkheden 
die de PMV biedt ten aanzien van de directe regulering van afvalstoffenstromen en de 
veiwijdering ervan gebruikt, waaronder het verplichten van de gemeenten tot bet opnemen van 
regels betreffende de afzonderlijke inzameling van in de PMV aangewezen componenten van 
huishoudelijke afvalstoffen (art. 10.7 lid 2 en art. 10.12 lid 5 Wm). 

Daamaast kunnen bij de vergunningverlening voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd 
gezag is voorwaarden worden opgenomen omtrent de doelmatige verwijdering van afvalstoffen 
uit de inrichting. De in de integrale milieuvergunning gestelde bepalingen kunnen de vorm 
aannemen van doelvoorschriften en middelvoorschriften (art. 8.12 Wm). Opname van 
middelvoorschriften heeft bij dit meest milieuvriendelijk altematief de voorkeur. Er wordt de 
bedrijven geen keuzevrijheid gelaten met betrekking tot de toepassing van middelen, waardoor 
een adequate milieuhygieniscbe situatie binnen de bedrijven wordt gegarandeerd. Wanneer een 
bedrijf op grond van een vrijwillig gehanteerd .partieel milieuzorgsysteem kan aantonen dat ~e 
voorschriften zoals gesteld in de vergunning worden nageleefd, wordt een deel van de 
verantwoordelijkheid gelegd bij de doelgroepen van het beleid. Verdergaand kan gestreefd 
worden naar verinnerlijking van milieu-aspecten binnen de bedrijfsvoering. Het opstellen van 
bedrijfsmilieuplannen wordt hierbij sterk door de provincie gestimuleerd. Preventieteams zullen 
de bedrijven adviseren met betrekking tot het realiseren van emissie-reducties betreffende de 
input, troughput en output bij bedrijfsprocessen. De ie realiseren kostenbesparingen zullen hierbij 
motiverend werken. 

Strategie A bestaat verder uit een sterke intensivering van de handhaving. Globaal zijn er drie 
aspecten te noemen die bepalend zijn voor de effectiviteit van de handhaving: 

de bandhaafbaarheid van milieuregelgeving; 
bet ter beschikking staande handhavingsinstrumentarium; 
de samenwerking tussen de instanties die belast zijn met de handhaving. 

Bij dit meest milieuvriendelijk altematief zullen deze drie aspecten veel aandacht krijgen. De 
handhaving zal stringent worden uitgevoerd, waarbij de samenwerking tussen de uitvoerende 
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instanties een voortdurend punt van aandacbt za1 zijn. Wanneer milieuzorg een wettelijke 
verplicbting wordt, zullen de voorwaarden die gesteld warden aan een milieuzorgsysteem warden 
gehandhaafd. 

Slaagkans 
De slaagkans om de doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 en 3 te halen wordt 
vergroot. De noodzakelijke voorwaarden om de knelpunten bij de uitvoering op te lossen warden 
juridisch afgedwongen en niet overgelaten aan de bereidwilligheid van de partners en 
doelgroepen. Aanvullend wordt met behulp van zelfregulering getracht om de afvalhoeveelheid 
bij met name de bedrijven extra terug te dringen door middel van afvalpreventie en vrijwillige 
milieuzorg. 

Beperkingen 
Beperkingen zijn de onzekerheden omtrent de rei.kwijdte van de voorschriften die in de 
onderdelen Huisboudelijke afvalstoffen en Bedrijfsafvalstoffen van de PMV kunnen warden 
opgenomen. Een verdere beperking is dat de rijksoverheid in de Wm de voorkeur heeft gegeven 
aan doelvoorschriften en dat naar verwachting voor een bestendige relatie tussen de provincie 
en de doelgroepen een gezamenlijke verantwoordelijkheid op termijn doeltreffender za1 zijn dan 
eenzijdige directe regulering. 

Strategie B: 

Strategieschets 

lntensivering directe regulering met een sterke inzet van financiile 
instrumenten 

Strategieschets B bestaat uit een intensivering van de inzet van direct regulerende instrumenten 
ten opzichte van bet nulalternatief. Ten opzichte van bet voorgenomen beleid wordt de inzet van 
direct regulerende instrumenten op punten geintensiveerd. 

Deze strategie verschilt vooral ten aanzien van de inzet van bet financiele instrumentarium. 
Financiele instrumenten warden sterk ingezet. De provincie za1 in haar PMV een brongericbt 
tarievenbeleid gaan voeren. Voor gemeenten wordt de verplichting opgenomen om een heffing 
te leggen op de afvalhoeveelheid geproduceerd door bijvoorbeeld de huishoudens. De heffing 
kan warden gedifferentieerd naar de geprodticeerde afvalhoeveelheid, per huishouden of naar bet 
aantal inwoners per huishouden. Oak voert de provincie een effectgericht tarievenbeleid. Dit 
krijgt vorm met behulp van artikel 10.29 Wm (een AMvB betreffende tarieven met een 
regulerende werking) door middel van opname van regels in de PMV. Regels worden gesteld 
met betrekking tot tariefharmonisatie en tariefdifferentiatie. Bij de tariefharmonisatie gaat bet om 
bet gelijkstellen van de start- en verbrandingstarieven om afvaltoerisme te voorkomen. Bij 
tarief differentiatie gaat bet om bet verhogen van de storttarieven ten behoove van een wijziging 
in de verwijderingswijze conform de verwijderingsladder (meer verbranden door bet financieel 
onaantrekkelijk maken van storten)c32

• 

Daamaast wordt op provinciale of interprovinciale schaal, in gang gezet door bet hoofdstuk 
Instrumentarium en Integratie van bet NMP2, een proefproject met verhandelbare emissierechten 
gestart. Naar verwachting zal dit instrument een goede bijdrage kunnen leveren aan het 
brongerichte instrumentarium, waardoor bet aandeel preventie kan toenemen. 

Slaagkans 
De slaagkans om de doelstellingen met betrekking tot de stromen en de verwijderingsketen, zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 2 en 3 te halen wordt vergroot. De reden biervoor ligt in het feit dat 
de aanbieders en be- en verwerkers van afval in veel gevallen zullen kiezen voor de 
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goedkoopste wijze van verwijdering. De kans dat de gesignaleerde knelpunten worden opgelost 
wordt evenzeer vergroot. 

Beperkingen 
Er bestaan nag veel onduidelijkheden omtrent de mogelijkheden die de provincies hebben om 
zelfstandig een tarievenbeleid te voeren. Op nationaal niveau wordt de Notitie Tarievenbeleid 
opgesteld. Naar verwachting zijn de mogelijkheden voor de provincies klein. Artikel 10.29 Wm 
biedt de mogelijkheid tot bet voeren van een effectgericbt tarievenbeleid. De provincies dienen 
ecbter gezamenlijk een verzoek in te dienen om bet opstellen van een AMvB mogelijk te maken. 
Op nationaal niveau wordt onderzoek uitgevoerd naar de juridiscbe, economiscbe en bestuurlijke 
mogelijkheden voor bet opzetten van een systeem van verbandelbare emissierecbten. Voorlopig 
bestaan er op deze punten nog veel onduidelijkheden en onzekerbeden. 

Verschillen tussen de beleidsalternatieven 

In bet PAP-II heeft de provincie verscbillende activiteiten geformuleerd. Deze activiteiten 
werden met bebulp van een ten opzicbte van bet voorgenomen beleid andere inzet van bet 
instrumentarium tot uitvoering gebracbt. Bij bet meest milieuvriendelijk altematief kent de inzet 
van bet instrumentarium wederom andere accenten. In de onderstaande tabel zijn de verscbillen 
in beeld gebracbt, waarbij de inzet van directe regulering, financiele regulering en zelfregulering 
is weergegeven. 

Tabel 4.3-2. Vergelijking van de inzet van instrumenten bij bet nulaltematief, bet 
voorgenomen beleid en bet meest milieuvriendelijk altematief 

Altematieven 

Nulaltematief 

_voofgeno~ · btleld 

Meest mllieuvriende
lij k altematief 

A 

B 

Directe regulering 

+ 

+++ 

++ 

Flnanciele regulering 

+ 

+ 

++ 

Zelfregulering 

Toelichting 
+/-
+ 
++ 
+++ 

+/-

++ 

+ 

gcringc inzct 
rcdclijkc inzct 
stcrkc inzct 
zccr stcrkc inzct 

Uit de tabel blijkt dat bet voorgenomen beleid een intensivering ten opzicbte van bet 
nulaltematief inboud met betrekking tot directe regulering en zelfregulering. De varianten van 
bet meest milieuvriendelijk altematief bouden een intensivering in met betrekking tot 
respectievelijk directe regulering en financiele regulering. 

Milieugevolgen 

Nulalternatief 
Wanneer bet nulaltematief wordt gevolgd zullen naar verwacbting de verwijderingsdoelstellingen 
uit boofdstuk 2 en 3 niet warden gerealiseerd. Storten zal niet genoeg afnemen en preventie en 
bergebruik zullen een te laag aandeel vormen binnen de verwijderingssporen. Als gevolg biervan 
zal bet stortruimtebeslag verder toenemen en za1 ~r onnodig verlies aan kostbare grondstoffen 
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optreden, waruvan de gevolgen merkbaar zullen zijn voor lucbt (emissies) water (lozingen) en 
bodem (storten van afval). 

Voorgenomen beleitl 
Bij bet voorgenomen beleid worden naar verwacbting de in boofdstuk 2 en 3 geformuleerde 
doelstellingen gerealiseerd. Een mogelijkheid biervoor biedt de provinciale milieuverordening. 
Verscbillende onderwerpen worden juridiscb afgedwongen. Dit betreft voor een deel 
onderwerpen die bij bet nulaltematief niet werden of worden afgedwongen. Een tweede 
mogelijkheid biedt de integrale milieuvergunning. In de vergunningvoorschriften zullen 
voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot preventie en besparing van grondstoffen. 
Hierdoor zal bet preventie-aandeel toenemen en zal bet aandeel van de overige verwijderings
sporen dalen. In de vergunningvoorschriften voor stortplaatsen zal, vooruitlopend op bet 
Stortverbod afvalstoffen, een stortverbod- · worden opgenomen - voor afvalstromen waruvoor 
voldoende verbrandings- of bewerkingscapaciteit is. Hierdoor zal bet stortruimtebeslag dalen en 
preventie, bergebruik en verbranding van afval worden gestimuleerd. Nieuwe vergunningen voor 
verwijderingsinricbtingen worden getoetst aan locatie- en doelmatigbeidscriteria, waardoor 
randvoorwaarden voor een milieuvriendelijk afvaltransport worden gecreeerd en een doelmatige 
en milieubygieniscb verantwoorde verwijdering wordt gegarandeerd. 

Financiele instrumenten worden bij bet voorgenomen beleid in geringe mate versterkt ingezet. 
Dit zal moeten leiden tot een effectiever gebruik van grondstoffen. Door bijvoorbeeld subsidies 
op bet ontwikkelen van bewerkingsmetboden zal bergebruik worden bevorderd. Wanneer een 
tarievenbeleid mogelijk wordt zal dit een bijdrage leveren aan bet verwijderen van afvalstoffen 
conform de verwijderingsdoelstellingen uit boofdstuk 2. 

Van de bedrijven wordt een grote inspanning verwacbt. Deze zal op basis van vrijwilligheid 
geleverd worden. De verwacbting is dat deze strategie van vrijwilligheid zal leiden tot een 
actieve positieve inbreng van de doelgroepen. Activiteiten dienen in een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te worden uitgevoerd. Waar mogelijk ~1 de provincie of een partner bij 
de uitvoering met bebulp van een preventieteam tecbniscbe bijstand verlenen om produktiepro
cessen scboner te laten verlopen. Ook bedrijfsinteme milieuzorg zal een bijdrage aan preventie 
en bergebruik leveren. 

Naar verwacbting zullen de verwijderingsdoelstellingen voor de afvalstromen en de verwijde:
ringsketen met bet voorgenomen beleid ten aanzien van de inzet van instrumenten, doelgroepen 
en partneroverbeden in voldoende mate worden gerealiseerd. Ook zullen de bestaande knelpunten 
ten aanzien van de uitvoering van bet afvalst~ffenbeleid in voldoende . mate worden opgelost. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Bij bet meest milieuvriendelijk altematief zullen de verwijderingsdoelstellingen naar verwacbting 
warden gerealiseerd. Door een stringente inzet van bet juridiscb instrumentarium bij Strategie 
A en een marktconforme benadering (sterke inzet van financiele instrumenten) bij Strategie B 
za1 de verwijdering volgens de verwijderingsladder plaatsvinden. De slaagkans om de 
verwijderingsdoelstellingen te realiseren is bij bet meest milieuvriendelijk altematief ten opzicbte 
van bet voorgenomen beleid groter. De bij de strategieen genoemde beperkingen vormen ecbter 
aanleiding om bet meest milieuvriendelijk altematief (nog) niet uit te voeren. 
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5. Te nemen en genomen besluiten 

5.1. Inleiding 

In dit boofdstuk worden de besluiten beschreven die ten grondslag liggen aan bet voorgenomen 
beleid voor de verwijdering van afvalstoffen uit bet PMB en de te verwacbten besluiten die 
gedurende de planperiode van invloed kunnen zijn op bet afvalbeleid. 

In paragraaf 5.2. wordt vermeld op welke wijze de besluitvorming over bet onderdeel 
Verwijdering van bet PMB tot stand komt en de status van bet PMB. Tevens wordt een aantal 
in de planperiode te nemen vervolg- en u_itwerkingsbesluiten met betrekking tot bet Overijsselse 
afvalstoffenbeleid beschreven. 

In paragraaf 5.3. wordt ingegaan op genomen besluiten die bet voorgenomen verwijderingsbeleid 
van bet PMB bebben be'invloed en te verwacbten besluiten die gedurende de planperiode van 
invloed zullen zijn. 

5.2. Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-2003 

Ingevolge bet boofdstuk Plannen van de Wet milieubebeer dienen Provinciale Staten eens in de 
vier jaar een milieubeleidsplan vast te stellen. De geldigheidsduur van bet plan kan door PS met 
ten boogste twee jaar worden verlengd. Het PMB is ricbtinggevend voor de beslissingen van bet 
provinciaal bestuur en van overbeidsorganen waaraan provinciale bevoegdheden zijn 
overgedragen. Het beleid wordt geformuleerd op basis van een langere termijnvisie met een 
tijdsborizon van acbt jaren (1995-2003). Het PMB is een strategiscb plan dat dient als integraal 
referentiekader voor de uitvoering van bet milieubeleid op provinciaal niveau. Bij bijvoorbeeld 
de provinciale vergunningverlening dient rekening te warden gebouden met bet plan. Eventuele 
afwijkingen van bet PMB dienen te worden g~motiveerd. 

Daamaast stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een provinciaal milieuprogramma vast. Dit 
programma is gericbt op de jaarlijkse uitvoering van bet PMB en beeft een tijdsborizon van vier 
jaar. Plan en programma bebben geen direct bindende werking voor derden. Onderwerpen die 
recbtsgevolgen in bet leven roepen warden via de PMV geregeld. De regels in de PMV kunnen 
aanvullend zijn op de algemene regels van bet Rijk. De verordening kan bescbouwd warden als 
een regelgevend instrument dat bet provinciaal bestuur kan inzetten teneinde de in bet PMB 
gestelde doelen te bereiken (naast instrumenten als vergunningverlening, toezicbt, overleg, 
stimulering etc.). 

Het PMB kent (in tegenstelling tot een provinciaal afvalstoffenplan) geen verplicbte goedkeuring 
door. de Kroon. Het onderdeel Verwijdering heeft betrekking op de vier hoofdafvalstromen die 
in de Wet milieubebeer zijn genoemd: huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval, autowrakken 
en gevaarlijk afval. 

Volgens bet besluit Milieu-effectrapportage dient voor een provinciaal plan voor bet onderdeel 
verwijdering van afvalstoffen een milieu-effectrapport (MER) -als bulpmiddel bij de 
besluitvorming- te worden opgestelcr-33

• Het MER geldt met name voor de te kiezen metbode 
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voor de be- en veiwerking van afvalstoffen, de daarvoor te creeren voorzieningen en de locatie 
van die voorzieningen (inricbtingen). 

In bet PMB wordt bet strategiscbe Overijsselse Afvalstoffenbeleid voor de periode 1995-2003 
vastgelegd. Het onderbavige milieu-effectrapport beeft betrekking op bet afvalstoffenbeleid in 
(de paragraaf Veiwijdering van) bet Milieubeleidsplan provincie Overijssel 1995-2003. De 
wisselwerking bij bet opstellen van dit MER en bet ontwerp PMB beeft op een zodanige wijze 
plaatsgevonden, dat bij bet opstellen van bet ontwerp op de daartoe geeigende momenten de van 
belang zijnde milieuaspecten ten aanzien van bet thema Veiwijdering zijn ingebracbt. · Dit 
Milieu-effectrapport wordt tezamen met bet ontwerp-PMB ter inzage gelegd. 

In bet PMB wordt bet Overijsselse Afvalstoffenbeleid voor de periode 1995-2003 vastgelegd. 
Tijdens de planperiode .zullen onder andere de volgende uitvoeringsbesluiten warden genomen: 

besluiten in bet kader van bet NAO-project Herstructurering Noordelijke Afvalcontracten 
bet jaarlijkse Milieu-uitvoeringsprogramma; 
vergunningen voor veiwijderingsinricbtingen; 
de aanwijzing van een stortplaats voor bet storten van C2- en C3-afval; 
besluiten met betrekking tot de organisatie van de afvalveiwijdering. 

Daarnaast stellen Provinciale Staten de PMV Overijssel vast. De PMV zal regels bevatten 
omtrent de verdere verwijdering van bij verordening aangegeven categorieen van afvalstoffen. 
Tevens warden in de PMV gemeenten aangewezen die bij de veiwijdering van de aangewezen 
categorieen moeten samenwerken. 

5.3. Overzicht van genomen en te nemen besluiten 

In dit MER wordt aangegeven welke bestaande besluiten c.q. beleidsdocumenten, beleidsvoor
nemens en relevante plannen, programma's, ricbtlijnen, wetgeving, overeenkomsten e.d. de koers 
van bet veiwijderingsbeleid in bet PMB mede bebben bepaald en mede gaan bepalen. In deze 
paragraaf wordt aandacbt gescbonken aan de besluitvorming op intemationaal niveau, provinciaal 
en regionaal niveau. 

5.3.1. Internationaal niveau 

Genomen besluiten 

Op bet gebied van afvalbebeer beeft de Europese Raad op verscbillende terreinen wetgeving 
uitgevaardigd. Het gaat bierbij met name om ricbtlijnen. De belangrijkste zijn: 

ricbtlijn inzake de veiwijdering van afgewerkte olie (75/439/EEG); 
ricbtlijn betreffende toxiscbe en gevaarlijke afvalstoffen (78/319/EEG); 
ricbtlijn betreffende toezicbt en controle in de Gemeenscbap op de grensoverschrijdende 
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen (84/631/EEG); 
ricbtlijn betreffende bet vervoer van gevaarlijk afval (86/279 EEG); 
ricbtlijn betreffende afvalstoffen (91/156/EEG) (een amendement op ricbtlijn 
(75/442/EEG)). 

Dooiwerking van deze ricbtlijnen vindt voomamelijk plaats via nationale regelgeving, waarin 
de ricbtlijnen moeten warden gei'mplementeerd. Van belang is tevens de volgende verordening: 
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verordening 259/93 betreffende toezicbt en controle op de overbrenging van afvalstoffen 
binnen, naar en uit de Europese Gemeenscbap; deze verordening is op 6 mei 1994 in 
werking getreden. Als gevolg van bet inwerking treden van de verordening komen de 
artikelen 10.24, 10.25 en 10.39 tot en met 10.42 van de Wm te vervallen. Andere artikelen 
van boofdstuk 10 Wm alsmede de desbetreffende artikelen van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zwemwater warden aangepast. Voorts is 
ondersteunende wetgeving in voorbereiding. 

Deze verordening werkt, in tegenstelling tot een ricbtlijn, recbtstreeks en hoeft dus niet in de 
nationale wetgeving te warden gei'mplementeerd. 

Te nemen besluiten 

Naar verwachting zullen de komende planperiode . verschillende ricbtlijnen in werking treden: 
richtlijn betreffende gevaarlijke afvalstoffen ((91/689/EEG): de inwerkingtreding van deze 
richtlijn is uitgesteld tot eind 1994. Dan zal ook de bijlage met een bindende niet 
limitatieve lijst van gevaarlijke afvalstoffen zijn vastgesteld (naar verwacbting beeft deze 
lijst geen gevolgen voor bet BAGA). 
ricbtlijn betreffende de verbranding van gevaarlijk afval (COM (92) 9 final; Official 
Journal C 130, 21 mei, 1992; geammendeerd COM (93) 296, 22 juni, 1993); 
ricbtlijn betreffende bet storten van afval (COM (91) 102 final; Official Journal C 190, 
22 juli, 1991; geammendeerd COM (93) 275, 10 juni, 1993). 

Grensoverschrijdende samenwerking 

De provincie is binnen twee verbanden grensoverschrijdende samenwerking aangegaan. Ten 
eerste in de Nieuwe Hanze lnterregio (NHI) (samen met de NAO-partners en de Duitse 
deelstaten Nedersaksen en Bremen). De samenwerking ricbt zich voomamelijk op de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende concepten en tecbnieken met betrekking tot bet 
voorkomen en verwerken van afval. Er vindt informatie-uitwisseling plaats met betrekking tot 
afvalstromen, bun bestemmingen, verscbillen in wetgeving, de invloed van Gemeenscbapsrecht 
en bet afstemmen van de beleidsplanning. Qnderzoek wordt uitgevoerd naar onder andere 
recyclingstecbnieken en grensoverschrijdende · afvaltransporten. · Daamaast is de provincie 
(provincie )grensoverschrijdende samenwerking aangegaan met Limburg, Gelderland en de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Deze samenwerking beeft betrekking op het gebied vap 
milieubescherming en betreft onder meer informatie-uitwisseling betreffende de toezichts- en 
bandhavingsprocedures en initiatieven met grensoverschrijdende gevolgen. Met betrekking tot 
de verwijdering van afvalstoffen worden gegevens ten aanzien van de verwijdering uitgewisseld 
en worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot: 

gemeentelijke en regionale strategieen voor de verwijdering van afvalstoffen; 
gemeenscbappelijke strategieen ter voorkoming van illegale afvalverwerking in bet 
Nederlands-Duitse grensgebied. 

Bij bet verlenen van im- en exportvergunningen zal op een zodanige wijze rekening worden 
gebouden met de bestaande verwijderingsstructuur, dat de continulteit van deze structuur niet in 
gevaar wordt gebracbt. Binnen de grensoverschrijdende samenwerking zal bieraan nader 
invulling worden gegeven. 
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5.3.2. Nationaal niveau 

Genomen besluiten 

A. Notitie inzake Preventie en Hergebruik/Nationaal Milieubeleidsplan 

In de Notitie inzake Preventie en Hergebruik (VROM, 1987) is een brongericbt afvalstoffenbe
leid uitgewerkt, gericbt op bet beperken van de verliezen uit de produktie- en consumptieketen, 
vooral door bet stimuleren van preventie, bergebruik/nuttige toepassing en bet terugdringen van 
storten. Zowel met betrekking tot de totale afvalstroom als voor 29 prioritaire afvalstromen zijn 
zogenoemde ricbtinggevende taakstellingen geformuleerd voor bet jaar 2000, uitgedrukt in 
percentages preventie, bergebruik/nuttige toepassing, verbranden en storten. 

In bet NMP, bet NMP-plus en bet NMP 2 is bet beleid met betrekking tot bet tbema 
verwijdering uit de NPH verder uitgewerkt en aangescberpt. In kwantitatief opzicbt boudt het 
NMP2 ten opzicbte van de NPH een aanscberping van de preventiedoelstelling in voor de totale 
afvalstroom van 5% naar 10% in bet jaar 2000. 

Het NMP+ boudt een overwegend kwalitatieve aanscberping in van een aantal actiepunten uit bet 
NMP en een nadere beleidsuitwerking met betrekking tot grondstoffen, produkten en 
instrumentarium. Een centrale plaats beeft de doorlicbting van de 29 prioritaire afvalstromen uit 
de Notitie Preventie en Hergebruik, die leiden tot implementatieplannen. Eind 1993 waren de 
implementatieplannen voor Verpakkingen, Autobanden, Shredderafval, Afgewerkte Olie, 
Autowrakken, Beitsbaden, Kunststofafval (lndustrie en Land- en Tuinbouw), Oxykalkslib en 
Straalgrit gereed. Er zullen onder andere nog implementatieplannen verscbijnen ten aanzien van 
Wit- en Bruingoed en Slak- en Vliegas (A VI-residuen). Bij de opstelling van de paragraaf 
Verwijdering PMB is hiermee rekening gebouden. Een aantal implementatieplannen zal worden 
afgerond na vaststelling van bet PMB. Bij de uitvoering van bet PMB zal biermee rekening 
worden gebouden. Hierbij is bet jaarlijkse uitvoeringsprogramma een belangrijk bulpmiddel. 

Het NMP 2 ricbt zicb in de komende periode op bet uitvoeren van de vastgestelde plannen en 
bet zonodig verder tot stand brengen van daarmee verband· boudende wet- en regelgeving. Het 
flankerend beleid ricbt zicb onder andere op de ontwikkeling van tecbnologie en op de 
verbetering van de afzet van secundaire grondstoffen, en bet opbogen van de tarieven voor b~t 
storten van afvalstoffen tot bet niveau van de verbrandingstarieven (actie N46). Centrale thema's 
bij bet beleid zijn de verdere invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor produkten 
in bet afvalstadium (waarbij ook aandacbt wordt gescbonken aan de verscbillende overbeden) 
en bet verkrijgen van structurele aandacbt voor afvalpreventie, met name bij bedrijfsmatige 
activiteiten. 

De belangrijkste uitvoeringsactiviteiten en aandacbtspunten uit bet NMP 2 met betrekking tot bet 
tbema verwijdering zijn: 

opstcllcn van nicuwc implcmcntaticplanncn; 
~luit stortvcrbod voor circa 30 afvalstoffcn; 
Acticprogramma Afvalprcvcntic bij bcdrijfsmatigc activitcitcn; 
Notitic Taricvcn Afvalstoffenbcleid; 
BDIV (slibvcrwcrking Drinkwatcrbcdrijven in 1994); 
onderzock en demonstratic altcmatievc tcchnologic:Cn Jrunstofhergcbruik; 
bclasting op cindverwijdcring van afvalstoffen; 
doorvertaling taakstelling voor bclangnjkste doelgrocpen (actie N63); 
afvalbcwust gcdrag consument; 
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uitwerking produccntenverantwoordelijkheid; 
ontwikkeling en toepassing verwijderingstechnologie; 
ontwikkeling voldoende verwerkingscapaciteit; 
afutmogelijkheden secundaire grondstoffen. 

B. Het Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen 

In dit Meerjarenplan (1993) is bet beleid voor gevaarlijke afvalstoffen uitgewerkt. Dit plan geldt 
als toetsingskader voor de vergunningverlening ten beboeve van de inzameling, be- en 
verwerking van gevaarlijke afval (voorbeen cbemiscb afval genoemd). Bij bet opstellen van bet 
PMB zijn de toetsingsgronden uit bet Meerjarenplan van toepassing verklaard. 

C. Beleidsstandpunt Baggerspecie 

Het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (1993) bevat de hoofdlijnen voor bet 
verwijderingsbeleid voor de korte en middellange termijn (tot 2010) en geeft ricbtlijnen voor 
baggerspeciedepots ter bescherming van de bodem. 

D. Diverse brieven van de Ministerie van VROM aan de Tweede Karner, zoals de brief d.d. 
19 oktober 1990 inzake convenanten en produktverantwoordelijkheid en de brief inzake 
de stand van zaken van bet afvalstoffenbeleid d.d. 5 november 1991. 

E. Overige Rijksnota's 
Natuurbeleidsplan, Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening en de Vierde Nota Extra 
(VINEX), Derde Nota Waterhuisbouding, Structuumota Landbouw, bet Structuurscbema 
Verkeer en Vervoer II en bet Structuurscbema Groene Ruimte. 

Bij bet uitwerken van bet Overijsselse verwijderingsbeleid is rekening gebouden met de 
bovengenoemde beleidsdocumenten. In deel 3 van de VINEX staat aangegeven welke randvoor
waarden en criteria zullen worden gebanteerd voor bet ruimtelijk kader van de afvalverwijdering. 
Dit zijn de volgende: 

beperking van direct en indirect ruimtebeslag; 
bet ontzien van gebieden met kwetsb.are functies; 
bet streven naar beperking van transport en waar mogelijk gebruik maken van rail en 
waterverbindingen; 
bet situeren van verwerkingsinricbtingen in de directe nabijheid van profiterende bedrijven; 
goede landscbappelijke inpassing van inricbtingen. 

Het Structuurscbema Verkeer en Vervoer II gaat uit van bet meer gebruiken van altematieve 
vervoerswijzen zoals de trein en bet scbip. Dit om de belasting van bet milieu door verkeer en 
vervoer over de weg te verminderen en de bereikbaarheid van de stedelijke gebieden te 
verzekeren. De doorwerking van deze beleidsdocumten komt tot uitdrukking in de te hanteren 
locatie- en logistieke criteria bij de vergunningverlening voor verwijderingsinricbtingen (zie 
paragraaf 3.4.). 

F. Wet- en regelgeving 

In dit kader is bet van belang de nationale wet- en regelgeving die raakvlakken beeft met 
afvalverwijdering en regelingen die .directe consequenties bebben voor de verwijdering zoals bet 
Besluit Luchtemissies Verbranding Huisboudelijke Afvalstoffen, de Nederlandse Ernissie 
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Ricbtlijn, bet Stortbesluit Bodembescberming, bet Besluit Kwaliteit en Gebruik Overige 
Organiscbe Meststoffen (BOOM), het ontwerp-Bouwstoffenbesluit Bodembescberming, bet 
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA), bet lnricbtingen en Vergunningenbesluit 
en de Wet milieubebeer. Op verschillende plaatsen in dit MER wordt aan deze besluiten 
gerefereerd. 

G. Tienjarenprogramma Afval 1992-2002 (TJP.A) 

In juli 1990 is het Afval Overleg Orgaan (AOO) opgericbt. Het AOO beeft tot taak de sturing 
op landelijk niveau voor te bereiden van de (eind) verwerking van een aantal afvalstromen. 
Daartoe is een voortscbrijdend tienjarenprogramma afval opgesteld, dat elke drie jaar wordt 
berzien. Het eerste TJP.A is vastgesteld door bet AOO in augustus 1992. De provincie Overijssel 
heeft ingestemd met bet TJPA. Bij bet opstellen van bet onderdeel Verwijdering PMB is 
rekening gehouden met het Tienjarenprogramma, de daarin opgenomen programmapunten en de 
AOO-publicaties die ter onderbouwing van bet TJP .A zijn opgesteld. Het gaat hierbij onder 
andere om: 

de programmering van de verbrandingscapaciteit; 
de AOO (deel-)programma's (zie bijlage 5); 
de wijzigende visie van bet AOO ten aanzien van afvalscheiding, vergisting en de 
verbranding van RDF-afval; 
de herstructurering van interregionale afvalverwerkingscontracten; 
gegevens uit bet Afvalinformatie Systeem en bet Prognosemodel Afvalstoffen; 
de gegevens met betrekking tot de jaarlijkse groei van bet aanbod en de verwijderings
doelstellingen van de 8 AOO-afvalstromen uit het SIMPOSIUM-document (AOO 91-14). 

Te nemen besluiten 

Het afvalstoffenbeleid is voortdurend in ontwikkeling. Dit leidt tot nieuwe besluiten en 
programma's, die kaderstellend kunnen zijn voor de uitvoering. van het onderdeel Verwijdering 
PMB. Bij bet opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zullen beleidswijzigingen en 
intensiveringen binnen het nationale afvalstoffenbeleid worden betrokken. Belangrijke te nemen 
besluiten zijn: 

A De vaststelling van het Tweede Tienjarenprogramma Afval van bet AOO in 1995. 

B. De inwerkingtreding van bet stortverbod voor circa 30 afvalcategorieen en diverse 
uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet milieubebeer. Toetsing aan deze besluiten zal 
in de toekomst op uitvoeringsniveau plaatsvinden. 

5.3.3. Interprovinciaal niveau 

Genomen besluiten 

A De IPO-nota "Samen kiezen en doen"; Plan van Aanpak uitvoering NMP (mei 1990) 

B. Het IPO Meerjarenprogramma Milieubeleid 1993-1996; Thema verwijdering. 
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C. De Nota verspreidingsbeleid baggerspecie (1993) die zicb ricbt op de niet prioritaire 
baggerspecieklassen (1 en 2). 

Te nemen besluiten 

Door bet IPO is/wordt een groot aantal actiepunten uit bet NMP projectgewijs uitgewerkt. 
De resultaten van deze projecten worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van 
bet Overijsselse afvalstoffenbeleid. 
De besluitvonning in bet kader van bet IPO-A65 project. Het gaat bier onder andere om 
de sturing van afvalstromen en tariefharmonisatie. 

5.3.4. De vier noordelijke provincies 

Op 21 juni 1991 is een bestuursovereenkomst ondertekend, waannee de opricbting van bet 
Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO) een feit was. Het NAO ricbt zicb op de interprovinciale 
afstemming van bet afvalstoffenbeleid, voor wat betreft de provincies Groningen, Friesland, 
Drentbe en Overijssel en de daarin gelegen samenwerkingsgebieden. 

Genomen besluiten 

A. Visiedocument NAO 

Het NAO-visiedocument ( eerste fase) bevat een gezamenlijke visie van de deelnemende 
partijen voor de korte termijn met betrekking tot de rol van bet NAO, de daarbij 
beborende taken, de manier waarop deze taken zullen worden uitgevoerd, de procedures 
die daarbij gehanteerd worden, de organisatie die daarvoor nodig is en de wijze waarop 
de afzonderlijke leden aan de standpunten en adviezen uitvoering zullen geven. Dit 
visiedocument is medio 1993 door bet Bestuur van bet NAO vastgesteld en heeft tot eind 
1993 een inspraakprocedure doorlopen. De belangrijkste beleidslljnen (bet gaat bierbij om 
continuering van reeds gemaakte afspraken in NAO-verband die in bet Visiedocument zijn 
opgenomen en nieuwe gezamenlijke afspraken) uit bet visiedocument hebben betrekking 
op de volgende onderwerpen: 

de capaciteitsplanning van verbrandingsinstallaties in bet" Noorden wordt berekend 
aan de hand van de te verwacbten RDF-produktie in bet Noorden op bet moment 
van stabilisatie; 
de voorkeur voor RDF-verbranding in vergelijking tot de verbranding van integraal 
afval; 
de op te stellen verbrandingscapaciteit. in bet Noorden dient voor de Noordelijke 
regio bescbikbaar te zijn; 
er wordt naar gestreefd om grootscbalige afvalverwerkingslocaties via spoor of 
water bereikbaar te maken en bet transport zo veel mogelijk via spoor of water te 
laten plaatsvinden; 
provincies nemen in bet PMB de mogelijkheid op om, indien noodzakelijk en 
doelmatig, over te kunnen gaan tot de realisatie van nieuwe verwerkingstechnieken 
(bijvoorbeeld vergisting); 
provincies nemen een stortverbod (voor verbrandbaai' en berbruikbaar afval) op in 
bet PMB, PMV en/of vergunningen; 
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bet NAO onderzoekt de mogelijkheden voor bet voeren van een tarievenbeleid. De 
provincies en SWG'en werken mee aan een afgestemde inzet van dit instrument 
indien dat adequaat en uitvoerbaar blijkt. 

B. Aktieplan Preventie en Hergebruik van buisboudelijk afval, grof buisboudelijk afval en 
KWD-afval voor de Noordelijke Afvalregio 

Dit actieplan bevat een advies van bet NAO aan gemeenten en sarnenwerkingsverbanden 
over de mogelijkheden van preventie, inzameling en bergebruik. Het actieplan is gericbt 
op bet opschalen van in bet NAO bestaande initiatieven voor gescbeiden inzameling. 

Te nemen besluiten 

A. Visiedocument NAO, tweede fase 

Hierin zal met name de organisatie van de afvalverwerking worden uitgewerkt. 

B. Herstructurering Noordelijke Contracten 

In NAO-verband wordt bet project Herstructurering Noordelijke Contracten uitgevoerd. 
Het project is erop gericbt om verbrandingscapaciteit te reserveren bij de geplande 
verbrandingsinstallaties in de Noordelijke afvalregio (GA VI te Wijster en de AVI 
Boeldersboek te Hengelo ). In bet kader van dit NAO-project zullen de volgende besluiten 
worden genomen: 

de mate waarin en bet tijdstip waarop bestaande verwerkingscontracten tussen de 
VAM en enkele samenwerkingsverbanden uit Noord- en Zuid-Holland en 
Gelderland zullen worden beeindigd; 
de verbrandingscapaciteit die voor de Noordelijke afvalregio (en met name voor de 
provincies Groningen en Friesland) bij de A VI te Boeldersboek zal warden 
gereserveerd (30 kton) en bet tijdstip waarop deze capaciteit beschikbaar is; 
het daarmee samenbangende stortverbod voor verbrandbaar afval (op te nemen in 
milieuvergunningen voor stortplaatsen) en de-sturing van ·verbrandbaar afval (op te 
nemen in de PMB's en PMVs van de Noordelijke provincies) naar de installatie(s) 
waar de verbrandingscapaciteit zal -worden gereserveerd; . 
de te sluiten verbrandingscontracten tussen de exploitant( en) van een verbrandings
installatie(s) en de sarnenwerkingsverbanden/regio's (en de daarin samenwerkende 
gemeenten). 

Binnen het NAO-project Herstructurering Noordelijke Afvalcontracten wordt emaar 
gestreefd om (uiterlijk per 1 januari 1998) voldoende verbrandingscapaciteit te reserveren 
voor de Noordelijke Afvalregio. Naar verwachting zullen de GA VI te Wijster eind 1996 
en de A VI te Boeldershoek eind 1997 bedrijfsklaar zijn. 

C. NAO-projecten 

Het gaat hierbij om besluitvorming in het kader van de volgende NAO-projecten met 
betrekking tot: 

tarievenbeleid; 
NAO-beleidsplan. 
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5.3.5. Provinciaal niveau 

Genomen besluiten 

A. Strategische Plannen: 
Het Autowrakkenplan; 
PAP II (1986-1992); 
Het Provinciaal plan Verwijdering Zuiveringsslib 1987-1992; 
de Streekplannen; 
bet Overijsselse Milieubeleidsplan 1991-1994; 
en bet ontwerp Provinciaal Waterhuisboudingsplan Overijssel. 

B. Uitwerking-/Uitvoeringsplannen: 
Het Milieu-uitvoeringsprogramma 1993; 
Preventie van bedrijfsafvalstoffen 1991. 

Te nemen besluiten 

Tijdens de planperiode zullen onder andere de volgende uitvoeringsbesluiten worden genomen: 
besluiten in bet kader van bet NAO-project Herstructurering Noordelijke Afvalcontracten 
bet jaarlijkse Milieu-uitvoeringsprogramma; 
vergunningen voor verwijderingsinrichtingen; 
de aanwijzing van een stortplaats voor bet storten van C2- en C3-afval; 
besluiten met betrekking tot de organisatie van de afvalverwijdering. 
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6. Evaluatie van bet onderdeel Verwij dering PMB 

6.1. Inleiding 

Conform de ricbtlijnen dient bij bet vaststellen van bet PMB een onderzoeksprogramma voor 
de zogenaamde ·"evaluatie-acbteraf" te warden vastgesteld. Het onderzoeksprogranuna dient zicb 
te ricbten op bet evalueren van de voortgang in de uitvoering van bet geformuleerde 
afvalstoffenbeleid. Gezien de complexiteit en de dynarniek van de problematiek zal bet 
afvalstoffenbeleid tijdens de planperiode voortdurend warden geevalueerd; bet evaluatie
onderzoek wordt daarmee een continue taak. Bij bet ontwikkelen van bet evaluatieprograrnma 
is nauw aangesloten bij de voor de provincie Overijssel ontwikkelde methodiek van beleidsmo
nitoringe34. Bij deze beleidsmonitoring is een . onder8cbeid gemaakt in twee onderdelen: 

verkleining van bet volume van afval door hergebruik en preventie en nuttige toepassing; 
bet opzetten, verbeteren en "lekvrij" maken van de afvalverwijderingsstructuur. 

Beide onderdelen komen in dit evaluatieprogramma aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op 
onderdelen die een evaluatie beboeven en niet zijn verwerkt in bet voor de provincie ontwikkelde 
systeem van beleidsmonitoring. 

Door beleidsaanpassingen voortkomende uit de beleidsmonitoring en de aanvullende evaluatie 
kan dan tijdig warden gereageerd op nieuwe inzichten in de milieuproblematiek, veranderende 
ideeen over bet afvalbeleid en problemen in de planuitvoering. De evaluatie leidt dan tot 
continulteit in de beleidsontwikkeling. In dit boofdstuk wordt bet evaluatieprogramma voor bet 
afvalstoffenbeleid uit bet PMB uitgewerkt. 

6.2. Het evaluatieprogramma 

In deze paragraaf wordt aandacbt besteed aan inboudelijke en procedurele aspecten van bet 
evaluatieprogramma van bet onderdeel Verwijdering van bet PMB. In de voor de provincie 
ontwikkelde metbodiek van beleidsmonitoring valt, analoog aan de door bet IPO ontwikkelde 
methodiek, een onderscheid te maken in de volgende drie soorten inhoudelijke indicatoren: 

bronindicatoren: bebben betrekking op de oorzaken en veroorzakers (doelgroepen) van 
milieuproblemen; 
effectindicatoren: bebben betrekking op de kwaliteit van bet milieu; 
prestatie-indicatoren: bebben betrekking op de maatscbappelijke respons op de 
milieuproblemen met als doel bet milieu te verbeteren. Ze bebben betrekking op de 
prestaties ten aanzien van de uitvoering van bet milieubeleid. 

Zoals vermeld in de inleiding is een onderverdeling gemaakt in twee onderdelen waarvoor de 
volgende beleidsindicatoren zijn geformuleerd: 

I Verkleining van bet volume van afval door hergebruik en preventie en nuttige 
toepassing. 

bronindicatoren: hoeveelheid huisboudelijk afval en percentage gescbeiden 
ingezarneld (uitgesplitst naar afvalstromen gft, kca, etc.), 
percentages bergebruikt, verbrand en gestort; 
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prestatie-indicatoren: 

hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen (uitgesplitst naar deel- en 
substromen), percentages gescheiden ingezameld, herge
bruikt, verbrand en gestort; 
hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen en percentages 
hergebruikt, verbrand en gestort; 
hoeveelheid autowrakken en percentages bergebruikt, 
verbrand en gestort. 
aantal adequate vergunningen met betrekking tot voor
schriften ten aanzien van afvalstromen; 
frequentie van controle bezoeken; 
aantal bedrijven met rnilieuzorgsysternen waarin maatre
gelen ten aanzien van preventie en hergebruik zijn opge
nomen; . 
de verhoging en differentiatie van de storttarieven. 

II Het opzetten, verbeteren en 11 lekvrij 11 maken van de afvalverwijderingsstructuur. 

bronindicatoren: 

eff ectindicatoren: 

prestatie-indicatoren: 

vallen onder bet thema "verspreiding" van bet PMB 
( emissies milieugevaarlijke stoffen in de verwijderings
structuur); 
vallen onder bet thema "verspreiding" van bet PMB 
(concentraties van milieugevaarlijke stoffen); 
aantal stortlocaties dat voldoet aan de !BC-criteria en dat 
een nazorgsysteem beeft. 

Procedure van bet evaluatie-programma 

Tussen de verscbillende indicatoren (bron-, effect en prestatie-indicatoren) valt een onderscbeid 
te maken in de evaluatiefrequentie. Daarbij is er ook weer een verscbil in opname van de 
evaluatieresultaten in bet jaarlijkse milieu-uitvoeringsprogramma en bet milieubeleidsplan. In 
tabel 6.2-1 is een overzicbt gegeven van de wijze van evaluatie, de frequentie en de wijze van 
verwerking in bet provinciaalbeleid. 

Tabel 6.2-1 Evaluatiefrequentie en opname in beleid van de indicatoren 

Evaluatie-programma 1riilieu-uitvoeringsprogramma Milleubeleidsplan 

Broo-indicatoren Twecjaarlijksc cvalu.atic op ondcr- Vicrjaarlijksc cvaluatic 
dclcn 

Eftect-indicatoren Twcejaarlijksc cvaluatic op ondcr- Vicrjaarlijksc cvalu.atic 
dclcn 

Prestatie-indicatoren Jaarlijksc cvaluatic Vicrjaarlijksc cvaluatic 

De prestatie-indicatoren worden jaarlijks geevalueerd. De bron- en effect-indicatoren worden 
in bet gebeel vierjaarlijks geevalueerd. Afgeleid van de landelijke monitoring zal de provincie 
op voor Overijssel specifieke onderdelen een tussentijdse evaluatie maken. 

Daarnaast kan met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen bij de evaluatie aanvullend 
op de volgende onderdelen worden ingegaan: 

115 



1. Provinciegrens-overschrijdend afvaltransport. 
Provinciegrens-overschrijdend afvaltransport beeft gevolgen voor de benodigde be- en 
verwerkingscapaciteit. Internationale afspraken, interprovinciale samenwerking en verwer
kingscontracten vereisen een voortdurende aandacbt om adequaat te kunnen inspelen op 
de acceptatie van afvalstromen zowel binnen als buiten Nederland. 

2. Eindverwerking. 
De doelstellingen voor preventie, bergebruik, nuttige toepassing, verbranden en storten zijn 
bepalend· voor de omvang van de te realiseren be- en verwerkingscapaciteiten en de 
termijnen waarbinnen be- en verwerkingsinricbtingen en installaties operationeel dienen 
te zijn. In bet jaarlijkse uitvoeringsprogramma kan de provincie aangeven of de planning 
in overeenstemming is met de feitelijke uitbreiding van bestaande dan wel de bouw van 
nieuwe be- en verwerkingsinstallaties en of op basis daarvan nieuwe initiatieven gewenst 
zijn. 

3. Calamiteiten. 
Door storingen in de aan- en afvoer, tecbniscbe storingen of bet tijdelijk stilleggen dan 
wel sluiten van afvalverwerkingsinstallaties kunnen zicb calamiteitsituaties voordoen 
waardoor afvalstoffen niet volgens de plannen bewerkt kunnen warden. Het is dus van 
belang in dergelijke situaties te bescbikken over reservecapaciteiten, bijvoorbeeld door 
middel van tijdelijke opslag. De provincie dient daarom de capaciteiten en flexibiliteit 
daarin in de evaluatie te betrekken. · ' 

Bij de evaluatie van de hierboven genoemde punten zal bet op te zetten Overijsselse 
registratiesysteem een belangrijke spilfunctie vervullen. 

Externe ontwikkelingen 

Hierbij gaat bet om zicb wijzigende inzicbten ten aanzien van toepassingsmogelijkheden van 
nieuwe tecbnieken, milieugevolgen van de afvalverwijdering, normstelling, kwaliteitseisen e.d. 
Deze nieuwe inzicbten kunnen voortkomen uit; 

1. Beleidsaanpassingen 
Het op landelijk niveau sterk in ontwikkeling zijnde beleid werkt door naar bet provinciale 
afvalstoffenbeleid. Regelmatige analyse van bet intemationale, bet nationale en bet (inter) 
gemeentelijke beleid en regelgeving dient een voortdurende activiteit van de provincie te 
vormen. Het gaat bierbij in bet bijzonder om de in paragraaf 4.4.5 gesignaleerde leemten 
ten aanzien van de beleidsontwikkeling rand directe, indirecte en zelfregulering. 

2. Tecbniscbe ontwikkelingen 
Ontwikkeling en introductie van nieuwe inzamelmetboden en be- en verwerkingstechnie
ken (zoals vergisting, voor- en nascbeiding, vergassing) of voorzieningen kunnen de 
afvalverwijdering optimaliseren. Periodieke analyse van nieuwe tecbnieken en voorzienin
gen van afvalverwijdering is noodzakelijk. 

3. Ruimtelijke ontwikkelingen 
Koerswijzigingen in bet ruimtelijk beleid op rijks- en provinciaal niveau kunnen 
consequenties bebben voor locatiekeuzes en daardoor ook consequenties bebben voor de 
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vestiging of uitbreiding van afvalverwerkingsinricbtingen. De provincie zal bier 
voortdurend acbt op slaan. 

4. Verbetering van kennis van de milieuproblematiek 
Ontwikkelingen op bet gebied van registratie, meetprogramma's en dergelijke ten aanzien 
van afvalstoffen, emissies en de optredende milieugevolgen kunnen leiden tot een 
aangepaste visie wat betreft milieuproblemen. Een bijstelling van bet afvalstoffenbeleid 
kan een gevolg zijn. 

Positie van de evaluatie met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen 

De uit te voeren evaluatie-activiteiten zullen worden afgestemd op die van bet AOO en bet 
RIVM. Met name in bet jaar .1995, waarin bet tweede .TJP.A (TJP.2) door bet AOO zal worden 
vastgesteld, zullen de evaluatie-activiteiten worden afgestemd op de beleidsonderbouwende 
onderzoeken, bet TJP .A en bet bijbeborende MER. Naar verwacbting zal bet TJP .A nader ingaan 
op bet toekomstige afvalstoffenaanbod, de samenstelling van bet afval en de daarvoor meest 
geeigende (nieuwe) be- en verwerkingstechnieken. 

Leemten in kennis 

In de verscbillende uitvoeringsparagrafen van dit MER zijn op diverse plaatsen leemten in kennis 
beschreven. De onbekende gegevens en informatie bebben onder andere betrekking op aard en 
omvang van afvalstromen, registratie, beleidsaanpassingen, te realiseren activiteiten, emissies en 
milieukwaliteiten. Gedurende de planperiode zal periodiek warden nagegaan in welke mate 
nieuwe informatie voorbanden is en wat de betekenis daarvan is voor de uitvoering van bet 
geformuleerde afvalstoffenbeleid. 
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Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 

Acceptatiebeleid: beleid gericbt op sturing van de verwerking van afvalstromen 
door bet selectief accepteren van afvalstoffen door de verwerker. 

Afgedankt afval: materialen of produkten waarvan de bouder zicb ontdoet en die 
als afval warden verwerkt of hergebruikt. 

Afvalaanbod: de boeveelbeid afvalstoffen dieter verwijdering wordt aangebo
den aan de daartoe bevoegde bedrijven of instellingen. 

Afvalcategorie: een verzameling--van afvalstoffen die uit eenzelfde bedrijfstak of 
particuliere buisbouding voortkomt en die bestaat uit een of 
meerdere componenten. 

Afvalcomponent: een soort van in bet afval voorkomende stoffen (glas, papier, 
textiel etc.) 

Afvalinricbting: bedrijf of installatie waar bet afval be- of verwerkt wordt. 

Afvalstof: al betgeen van een bestaande voorraad of van bewerkte of 
verwerkte voorwerpen overblijft, alsmede voorwerpen welke 
waardeloos of nagenoeg waardeloos zijn geworden, derbalve al 
datgene, dat niet meer gebruikt wordt en dientengevolge elders 
wordt bijeengebracbt en bewaard en wellicbt ook nog voor 
verwerking in aanmerking kan komen. 

Afvalverwijdering: bet totaal van activiteiten met afvalstoffen vanaf bet moment van 
ontstaan tot en met de eindverwerking. 

Afvalverwerking: de laatste fase van de afvalverwijdering (vemietigen, verbranden 
of storten). 

Autonome groei: de ontwikkeling in de boeveelbeid afvalstoffen als gevolg van 
economiscbe factoren, los van de invloed van beleidsmaatrege
len. 

Autowrakken: "motorrijtuigen op meer dan twee wielen, die rijtecbniscb in 
onvoldoende staat van onderboud en in een kennelijk verwaar
loosde toestand verkeren, tenzij op de wijze bedoeld in artikel 
9, eerste lid, onder le of 2e, van de Wegenverkeerswet, bet bij 
bet motorrijtuig beborende kenteken en geldig kentekenbewijs 
gevoerd worden" (AW, art. 1 lid 1) 
Bij AMvB kunnen met autowrakken worden gelijkgesteld 
"daarbij aangewezen categorieen van andere voertuigen dan 
motorrijtuigen of van rijdende werktuigen, die rijtecbniscb in 
onvoldoende staat van onderboud en in een kennelijk verwaar
loosde toestand verkeren" (Aw, art. 1 lid 2). 
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Baggerspecie: 

Bedrijfsafvalstoffen: 

Bermmaaisel: 

Bewerking: 

Bouw- en sloopafval: 

Bruingoed: 

Cl-afvalstoffen: 

C2-afvalstoffen: 

C3-afvalstoffen: 

Composiet: 

"Onder autowrakken worden mede begrepen omvangrijke 
samenstellende delen van motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen van tot krachtens bet tweede lid aangewezen categorieen 
beborende andere voertuigen en rijdende werktuigen, die in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeren" (Aw, art. 1 lid 3). 
(NEN). 

opgebaggerde waterbodem, die ten gevolge van menselijk 
handelen zodanig verontreinigd kan zijn dat deze als afvalstof 
wordt gezien. 

Alle afval dat vrijkomt bij bedrijven, instellingen, instituten enz., 
met andere woorden alle afval, uitgezonderd afval van particu
liere huishoudingen. 

afval dat vrijkomt bij maaien van bermen van wegen, watergan
gen en dijken. 

bet behandelen van afval met fysisch en/of chemiscbe methoden 
ten beboeve van bergebruik, nuttige toepassing of verwerking. 

afval dat vrijkomt bij bet bouwen, renoveren en slopen van 
gebouwen en andere bouwwerken (AOO). 
Bouwafval bestaat uit afvalstoffen die ontstaan bij nieuwbouw. 
Renovatie-afval bestaat uit afvalstoffen die gedeeltelijk uit 
bouw- en gedeeltelijk uit sloopafval bestaan. Sloopafval bestaat 
uit afvalstoffen die vrijkomen bij bet slopen. 

radio's, tv's audio-apparatuur en elek~onische apparaten zoals 
computers. 

afvalstoffen die zodanig · toxisch zijn dat berging ervan in de 
C2-deponie niet mogelijk is. 

. 
niet verwerkbare sterk uitloogbare vaste anorganische afvalstof-
fen, die slechts op of in de bodem gebracht kunnen warden, 
indien de beheersmaatregelen zodanig zijn, dat percolaatvorming 
wordt voorkomen, zodat emissies naar de bodem verwaarloos
baar geacht kunnen .worden. 

niet verwerkbare matig uitloogbare vaste anorganische afvalstof
fen, die slechts op of in de bodem gebracht kunnen worden, 
indien de beheersmaatregelen zodanig zijn, dat bet percolaat 
slechts verwaarloosbare emissies naar de bodem kan veroorza
ken. 

met (glas )vezel gewapende materialen, zowel op basis van 
the~ohoudende en thermoplastische kunststoffen. 
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Composteren: 

Compost: 

Deelstroom: 

Doelmatige verwijdering: 

Drijfafval: 

Eindverwerking: 

Gevaarlijk afval: 

gft: 

Grof huishoudelijk 

het ontstaan van compost uit organische afvalstoffen door een 
aeroob afbraakproces. 

bet produkt van het natuurlijke afbraakproces van organiscbe 
afvalstoffen, al of niet gestimuleerd door menselijk ingrijpen 
(veelal gebruikt als grondstructuurverbeteringsmiddel). 

afvalstroom die getypeerd is op grond van de samenstelling of 
verwerkingsmogelijkheid 

een zodanige verwijdering van afvalstoffen dat in ieder geval: 
a. de continuiteit van de verwijdering wordt gewaarborgd; 
b. de afvalstoffen met inachtneming van art. 10.1 van de 

Wet milieubeheer (hoofdstuk Afvalstoffen) op effectieve 
en efficiente wijze worden verwijderd; 

c. de capaciteit aan afvalverwerkingsinricbtingen is afge
stemd op bet aanbod aan te verwijderen afvalstoffen; 

d. een onevenwichtige spreiding van afvalverwijderingsin
richtingen wordt voorkomen, en 

e. een effectief toezicht op de verwijdering mogelijk is. 

afval dat drijft in havens, kanalen, sloten, vijvers, e.d. 

uiteindelijke verwerking van afval 

afvalstoffen die in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afval
stoffen (BAGA) als zodanig zijn aangewezen. Volgens bet 
BAGA kan een afvalstof als gevaarlijk afval worden aangemerkt 
als deze vrijkomt bij: 

bepaalde cbemiscbe processen (b.v. in de petrochemie, 
metallurgie, aardgasproduktie, afvalverbranding); 
de toepassing .of _.produktie van bepaalde stoffen (b.v. 
asbest, zink, lood, cadmium, arseen, oplosmiddelen, 
verven en lakken, kunststoffen, farmaceutica); 
bet zuiveren van lucbt, vloeistoffen en water. 

Ook afvalstoffen die bestanddelen (b. v zware metal en, baloge
nen, organiscbe verbindingen) bevatten waarvan de concentratie 
uitstijgt boven een bepaalde grenswaarde of stoffen die licbt 
ontvlarnbaar zijn, kunnen vallen onder de categorie gevaarlijk 
afval. . 

bet gescbeiden ingezarnelde, organiscbe deel van bet buisboude
lijk afval dat naast strikt groente,;,,., fruit- en tuinafval tevens 
brood- en dierlijk afval kan bevatten. Hieronder wordt tevens 
verstaan bet organiscbe deel van bet kantoor-, winkel- en dien
stenafval. 

van particuliere huisboudens afkomstige afvalstoffen die te groot 
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afval: 

Groenafval: 

Grof tuinafval: 

Hergebruik: 

Huisboudelijk 
afval: 

Huisboudelijke 
afvalstoffen: 

Industrieel afval: 

Integraal afval: 

lnzamelgebied: 

Kantoor- en 
kantine-afval: 

Kolkafval: 

Kringloopbedrijf: 

Kringloopstation: 

KWD-afval: 

Marktafval: 

of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als buisboudelijk afval 
aan de inzameldienst te worden aangeboden. 

plantaardig afval dat vrijkomt bij de verzorging van plantsoenen, 
bermen en waterpartijen en particulier (grof) tuinafval voor 
zover niet onder de noemer gft-afval te brengen. 

takken, struiken e.d., afkomstig van tuinen 

bet toepassen van afvalstoffen of daaruit afgescbeiden of bereide 
componenten voor betzelfde of soortgelijk doel als waarvoor zij 
oorspronkelijk bestemd waren. 

stoffen van beperkte omvang die in particuliere buisboudens 
vrijkomen (AOO). 

afvalstoffen afkomstig uit particuliere buisboudens, afvalwater 
en autowrakken daaronder niet inbegrepen, beboudens voor 
zover bet afgeven of ingezamelde bestanddelen van die afval
stoffen betreft, die aangewezen zijn als gevaarlijke afvalstoffen 
(Wm) 

afval dat afkomstig is uit industriele bedrijven, exclusief bet 
chemisch afval, zuiveringsslib en bouw- en sloopafval. 

ingezameld afval, waarbij geen scbeiding aan de bron beeft 
plaatsgevonden. 

een gebied, waarbinnen de inzarneling en bet daarop aansluiten
de vervoer van buisboudelijke afvalstoffen binnen een organisa
torisch verband plaatsvindt. 

"buisboudelijk" afval dat vrijkomt uit kantoren en kantines, 
inclusief bet hiervan afkomstige verpakkingsmateriaal (CBS) .. 

afval dat vrijkomt bij de reiniging van kolken. Dit afval bestaat 
uit zandacbtig bezinksel en zwerfafval, dat door bet rooster van 
de kolk niet wordt tegengebouden. 

een organisatie die zowel rendabele als minder rendabele afval
stoffen inzamelt ten behoeve van hergebruik. 

inricbting waar afvalcomponenten gescbeiden kunnen worden 
aangeboden ten behoeve van hergebruik. 

afval dat afkomstig is uit de dienstverlenende sector: kantoren, 
winkels en diensten (AOO). 

afval dat vrijkomt tijdens en na afloop van een markt. 
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Milieuzorg: 

Milieuzorgsysteem: 

Nulaltematief: 

Nuttige toepassing: 

Overslagstation: 

Plantsoenafval: 

Preventie: 

Reinigingsdienstenafval: 

Scbeiding aan de bron: 

Scbeidingsinstallatie: 

Shredderafval 

Slakken: 

alle inspanningen en activiteiten van een bedrijf met betrekking 
tot bet inzicbt krijgen in en bet bebeersen en waar mogelijk 
verminderen van de effecten van de bedrijfsvoering op bet 
milieu. 

bet samenbangend gebeel van beleidsmatige, organisatoriscbe en 
administratieve maatregelen, gericbt op bet inzicbt krijgen in, bet 
bebeersen van en waar mogelijk verminderen van de effecten 
van de bedrijfsvoering op bet milieu. 

begrip uit de milieu-effectrapportage, waannee gedoeld wordt 
op een voortzetting van bet bestaande beleid. 

bet gebruiken van afvalstoffen of daaruit afgescbeiden of bereide 
componenten als zodanig of als grondstof voor een ander doel, 
dan waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren. 

inricbting waar afval wordt overgeslagen van bet ene vervoer
middel op bet andere. 

afval, afkomstig van plantsoenen, groenstroken, e.d. 

bet gebeel van maatregelen gericbt op bet in een zo vroeg 
mogelijk stadium voorkomen dan wel beperken van bet ontstaan 
van afvalstoffen alsmede op bet verbeteren van de kwaliteit van 
afvalstoffen. 

afval ingezameld door gemeentelijke reinigingsdiensten dat niet 
afkomstig is uit particuliere buisboudens of bedrijven (AOO). 

bet apart boudc;n van componenten/fracties van afvalstoffen op 
de plaats waar deze ontstaan (huisboudens, bedrijven). 

mecbaniscbe inricbting voor bet scbeiden van ingezameld afval 
in verschillende componenten en/of fracties van bogere aard 
teneinde: 

deze aan te wenden voor bergebruik; 
deze beter geschikt te maken voor' verdere be- of verwer
king, bijvoorbeeld voor compostering of voor verbran-
ding; · 
de boeveelbeid te verwerken reststoffen te beperken. 

Afval dat ontstaat bij bet verkleinen van voomamelijk uit metaal 
bestaande grote voorwerpen zoa~s koelkasten, wasmacbines en 
autowrakken (AOO). 

restprodukt uit de afvalverbranding bestaande uit onbrandbare en 
onverbrande delen uit bet afval 
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Storten, gecontroleerd: 

Tegenwindscenario: 

Veegafval: 

Verontreinigde grond: 

Verwerking: 

Verwerkingscapaciteit: 

Verwerkingsinrichting: 

Verwijdering: 

Verwijderingsladder: 

Vliegassen: 

Voorgenomen beleid: 

bet op of in de bodem brengen van afvalstoffen op een zodanige 
wijze en plaats dat tijdens en na de stortactiviteiten milieuhy
gienische noch esthetische bezwaren optreden en bet afvalstort
terrein na beeindiging van de stortaktiviteiten een positieve 
functie in bet landscbap vervult. 

Het tegenwindscenario maakt onderdeel uit van bet voorgeno
men beleid. Het is een vangnetconstructie waardoor de continu
iteit en de afvalverwerking gegarandeerd blijft, wanneer· de 
uitvoering van bet voorgenomen beleid tegenvalt. Op basis van 
bet tegenwindscenario wordt bepaald welke stortcapaciteit voor 
een (voortschrijdende) periode van 6 jaar in exploitatie moet 
zijn. Daamaast· dient er voor de boeveelbeid afval die in een 
(voortschrijdende) periode van 12 jaar als te storten wordt 
aangeboden voldoende capaciteit in exploitatie en procedure te 
zijn. 

afval dat door vegen, betzij met de hand, hetzij mechanisch met 
behulp van een veegauto, wordt verzameld van straten, stoepen, 
pleinen e.d. 

grond afk:omstig van bodemsaneringsprojecten voorzover een 
gehalte van een of meer chemische stoffen of verbindingen 
hoger is dan de A-waarden (natuurlijk gehalten) die worden 
gehanteerd bij de uitvoering van de Interimwet Bodemsanering. 

bet storten, vemietigen of verbranden van afvalstoffen. Verwer
king wordt vaak omschreven als eindverwerking om geen 
verwarring te krijgen met bewerking. 

de boeveelheid afvalstoffen die in een verwerkingsinrichting 
verwerkt kan worden per·jaar (in to~en). 

locatie en/of installatie waar de verwerking van afvalstoffe~ 

plaatsvindt. 

bet geheel van handelingen met afvalstoffen vanaf bet moment 
van ontstaan tot en met eindverwerking. 

prioriteitsvolgorde met betrekking tot maatregelen inzake bet 
verwijderen van afvalstoffen; zie ook doelmatige verwijdering. 

restprodukt uit de afvalverbranding dat bestaat uit zeer fijne 
deeltjes die met de rookgassen meegevoerd warden. 

bet beleid dat initiatiefnemer (Provinciale Staten van Groningen) 
van plan is te realiseren en dat in bet hoofdstuk verwijdering 
van bet MBP is neergelegd. 
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Voorscheiding: 

Witgoed: 

Zeefzand: 

Ziekenhuisafval, specifiek: 

Ziekenhuisafval, 
niet specifiek: 

Zuiveringsslib: 

scheiding van een integrale afvalstroom in deelstromen na 
inzameling en v66r eindverwerking 

koelapparaten, vriezers, droogapparaten en wasmacbines. 

afval dat ontstaat bij bet scheiden van bouw- en sloopafval 

afval dat vrijkomt bij de bebandeling en verzorging van zieken 
en om redenen van pieteit of gevaar voor besmetting in · een 
speciaal daarvoor ingericbte voozziening moet warden verwerkt. 

afval dat afkomstig is van bebandel- en verpleegafdelingen, 
maar niet. wordt gerekend tot bet specifiek ziekenhuisafval. 

bet afval dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater van 
huishoudens en bedrijven. 
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Bijlage 2: 

AB 

ABS 

ADC 

AMvB 

AOO 

AVI 

Aw 

AW 

BA 

BACA 

BAGA 

BAP 

BMD 

BOOM 

bsa 

CBS 

CFK's 

CPR 

DFR 

DGM 

DOA . 

DOPH 

DUIV 

Lijst met gebruikte afkortingen 

Auto ban den 

Aery loni trilbutadieenstyreen 

Afvalscheiding Drage Componenten 

Algemene Maatregel van Bestuur 

Afval Overleg Orgaan 

Afvalverbrandingsinstallatie 

Afvalstoffenwet 

Autowrakken 

Bedrijfsafvalstoff en 

Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen 

Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen 

Bedrijfsafvalstoffenplan 

Bedrijfsmilieudienst 

Besluit kwaliteit en gebruik van Organische en Overige Meststoffen 

bouw- en sloopafval 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Chloorfluorkoolwaterstoffen 

Commissie ter Preventie van Rampen 

Design For Recycling 

Directoraat Generaal Milieubeheer 

Deelprogramma Organisatie Afvalscheiding (AOO) 

Deelprogramma "Organisatie Preventie en Hergebruik" (AOO) 

Directoraat Milieubeheer (DGM), Unie van Waterschappen (UvW) Interpro
vinciaal Overlegorgaan (IPO), Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) 
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GA 

GJ 

gft-afval 

HHA 

IA 

ICA 

IP 

IPO 

kca 

KWD-afval 

m.e.r. 

MER 

MJP-GA 

MMA 

NA 

NAO 

NMP 

NMP+ 

NMP2 

NOM 

NPH 

NVCA 

ONF 

PAIS 

PAP 

Gevaarlijk afval 

Giga Joule (109 Joule) 

groente-, fruit- en tuinafval 

Huishoudelijke afvalstoffen 

Industrieel afval 

lndustrieel containerafval 

Implementatieplan · · 

Interprovinciaal Overleg 

klein chemisch afval 

Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval 

milieu-effectrapportage 

Milieu-Effectrapport 

Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen 

Meest Milieuvriendelijk Altematief 

Nulaltematief 

Noordelijk Afvaloverleg Orgaan 

N ationaal Milieubeleidsplan 

Nationaal Milieubeleidsplan plus 

Tweede Nationaal Milieubeleidsplan 

Noordelijke Ontwikkelingsmaats~happij 

Notitie Preventie en Hergebruik 

Nederlandse Vereniging van Chemische Afvalverwerkers 

Organische Natte Fractie 

Provinciaal Afval Informatie systeem 

Provinciaal Afvalstoffenplan 
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PBTS 

PMB 

PMV 

PRIS MA 

RDA 

RDF 

RIVM 

SCG 

SWG 

TJ 

TJP.A 

TOP 

YAM 

VAR 

VB 

VG 

VINEX 

VNG 

VROM 

Wea 

Wm 

ZHA 

ZS 

Programrnatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering 

Provinciaal Milieubeleidsplan 

Provinciale Milieu verordering 

Project Industriele Sucessen Met Afvalpreventie 

Reinigingsdienstenafval 

Refuse Derived Fuel; brandstof uit afval 

Rijksinstituut voor Vol.ksgezondheid en Milieuhygiene 

Service Centrum Grondreiniging 

Samenwerkingsgebied 

Terra Joule (1012 Joule) 

Tienjarenprogramrna Afval (1992-2002), AOO 92-01 

Tijdelijke opslagplaats (voor verontreinigde grond) 

N.V. Vuilafvoer Maatschappij te Wijster 

Veluwse Afval Recycling 

Voorgenomen beleid 

Verontreinigde grond 

Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening extra 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordeni~g en Milieubeheer 

Wet chemische afvalstoffen 

Wet milieubeheer 

Ziekenhuisafval 

Zuiveringsslib 
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Bijlage 3: Aanbodscenario 's 

Overzichtstabel 

In de tabellen 3-2 en 3-3 is een overzicht gegeven van de parameters die gehanteerd zijn bij 
de berekening van bet afvalaanbod bij de verschillende altematieven en scenario's. De resultaten 
van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 3-3 t/m 3-6. Hiema volgt hierop een korte 
toelicbting. 

Altematieven en scenario's 

Nulalternatief (NA) 
In tabel 3-3 is een overzicht gegeven van bet aanbod en de verwijdering van de diverse 
afvalstromen bij bet nulaltematief voor de jaren 1995 en 1998. Bij bet nulaltematief worden de 
percentages preventie, bergebruik, verbranden, storten (en eventueel overige verwijderingssporen) 
gelijk geacbt aan de verhouding tussen de verwijderingssporen in bet referentiejaar 1992. Hierbij 
is bet percentage preventie in 1992 overgenomen van de berekeningen volgens bet voorgenomen 
beleidsscenario. De boeveelbeid en verwijdering van bet Overijsselse afval in 1992 is o.a. 
vastgesteld op basis van gegevens van de provincie, bet Afvallnformatiesysteem en bet 
Prognosemodel Afvalstoffen van bet AOO, bet SIMPOSIUM-document van bet AOO, de 
Nationale Milieuverkenningen 2 van bet RIVM, gegevens van bet CBS en het Meldingenbureau 
Cbemiscb Afval. Ten aanzien van slak- en vliegas, dat vanaf 1998 vrijkomt bij de A Vl
Boeldersboek wordt uitgegaan van 80% bergebruik. 

Voorgenomen beleitl (VB) 
Ten beboeve van de berekeningen bij bet voorgenomen beleid (tabel 3-4) zijn de verwijderings
doelstellingen voor de AOO-stromen (voor bet jaar 2000) ontleend aan bet beleidsscenario uit 
bet TJPA. Voor de overige stromen zijn de doelstellingen uit de Implementatieplannen (AB, 
AW), de Notitie Preventie en Hergebruik (VG) of bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijk 
afval (GA) overgenomen. Op de vertaalslag van bet landelijk beleid naar de Overijsselse situatie 
wordt in bijlage 4 nader ingegaan. 

Voor groenafval is gccn landclijkc vcrwijdcringsdoelstclling. De provincic Ovcrijsscl richt zicb op 100% bcrgcbruik/nut
tigc toepassing van bet voor vcrwcrking vrijkomcnd matcriaal in 2000. De bcnodigdc capacitcit voor baggcrspccicdc~ts 
is stcrk afhankclijk van de voortgang bij de watcrbodcmsancring. Dczc zal tot 2015 flcxibcl wordcn ingcvuld op basis 
van bet Belcidsplan watcrbodcms en baggcrspccic. De bcnodigdc capacitcit in de planpcriodc lccnt zicb nict voor sturing 
in bet PMB. In vcrband hicrmcc wordt in dit MER gccn capacitcitsbcrckcning voor baggcrspccicdcpots opgcnomcn. De 
vcrwijdcringsdoelstclling voor vcrontJcinigdc grond uit de Notitic Prcvcntic en Hcrgcbruik (70% bcrgcbruik. 30% 
stortcn). De prcvcnticdoclstclling voor zuivcringsslib (5%) uit de Notitic Prcvcntic en Hcrgcbruik is nict in de 
bcrckcningcn ovcrgcnomcn. Tijdcns de planpcriodc is bet strcvcn crop gcricbt om prcvcntic en bcrgcbruik van 
zuivcringsslib tc bcvordcrcn. maar de uitvocring hicrvan wordt aan de zuivcringscbappcn ovcrgclatcn. Om dczc rcdcncn 
is prcvcntic nict in ccn bardc kwantitatievc doclstelling vertaald. Hct zuivcringsslib wordt verbrand binncn de bcschikbare 
capacitcit van de SVI-Boeldersboek. De rest (en bet verbrandingsrcsidu) wordt gcstort. Verwijderingsdoelstellingen voor 
mest worden in bet boofdstuk Vermcsting van bet PMB gcformulecrd en vormen gcen onderdccl van de aanbodsccnario's 
in dit MER. 

Het verscbil in de percentages preventie en bergebruik tussen bet ijkjaar 1992 en bet jaar 2000 
is lineair doorgerekend over de tussenliggende jaren. Het percentage preventie is in 1990 op nul 
gesteld, waarna de toename tot 2000 lineair is doorgerekend over de tien tussenliggende jaren. 
Door interpolatie is bet percentage preventie in 1992 (tbeoretisch) vastgesteld als buidige situatie. 
Van bet resterende afval is bet percentage te verbranden afval bepaald op basis van de 
verbrandingsdoelstelling voor hetjaar 1990 en 2000. Hiema is de verwijderingsdoelstelling t.a.v. 
bet te storten afval vastgesteld. 
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Tegenwindscenario (TS) 
Bij bet tegenwindscenario (tabel 3-5) zijn voor de AOO-stromen de verwijderingsdoelstellingen 
ontleend aan bet tegenwindscenario van bet TJP.A. Het tegenwindscenario voor autobanden is 
ontleend aan bet Implementatieplan. Bij verontreinigde grond wordt uitgegaan van 60% in plaats 
van 70% bergebruik en is bet aanbod ten opzicbte van bet voorgenomen beleid met 25% 
verboogd. Ten aanzien van slak- en vliegas is er vanuit gegaan dat er bij bet tegenwindscenario 
geen bergebruik plaatsvindt. 

Voor de stromen die slecbts een klein deel uitmaken van de totale Overijsselse afvalstroom (GA, 
AW) zijn de verwijderingsdoelstellingen gelijk aan bet voorgenomen beleid. Ten aanzien van 
groenafval is bij de berekening van bet tegenwindscenario uitgegaan van de buidige verbouding 
tussen de verwijderingssporen (77% bergebruik, 23% storten). Bij de benodigde stortcapaciteit 
is bij bet tegenwindscenario rekening gebouden met bet eventueel storten van de slibfractie van 
(gescbeiden) baggerspecie op communale stortplaatsen. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
Bij bet meest milieuvriendelijk altematief voltrekt de verwijdering van afvalstoffen zicb in bet 
jaar 2000 zoals die in bet TJP.A en de Nationale Milieuverkenningen 2 voor bet jaar 2010 voor 
denkbaar wordt gebouden. Ten beboeve van de berekeningen bij bet meest milieuvriendelijk 
altematief (tabel 3-6) zijn de verwijderingsdoelstellingen voor de AOO-stromen (voor bet jaar 
2000) ontleend aan bet perspectiefscenario uit bet TJP .A. Bij autobanden is bet meest 
milieuvriendelijk altematief identiek aan bet voorgenomen beleid. Bij zuiveringsslib wordt 
uitgegaan van 5% preventie. Bij agrariscb groenafval wordt de 16% preventie uit bet RIVM
scenario overgenomen. Bij verontreinigde grond wordt uitgegaan van 80% in plaats van 70% 
preventie. Dit is afgeleid van bet 2010 scenario van bet RIVM voor verontreinigde grond. 
Conform bet RIVM-scenario voor 2010 wordt ten aanzien van slak- en vliegas uitgegaan van 
80% nuttige toepassing. Ten aanzien van autowrakken wordt (conform de Notitie "Naar Meer 
Preventie") uitgegaan van 5% preventie. 

Het totale aanbod (inclusicf preventie) bij bet MMA ligt een fractie hoger dan bet VB. Bij bet VB is namelijk bet totale 
aanbod van een afvalstroom in 1992 bepaald door de SOJ!l van een hocveelhcid gcstort., verbrand en hergebruikt afval 
en bet preventic-aandeel. Het prcventie-aandcel is bepaald aan de hand van de preventicdoelstelling in bet jaar 2000 
(bijvoorbeeld 10%). Hicrbij is er vanuit gcgaan dat dit percentage vanaf bet jaar 1900 cvemedig wordt gerealisecrd 
(bijvoorbeeld 1 % per jaar). Het totale aanbod in 1992 is dan gelijk aan de hoeveelheid be- en verwerkt afval ( =x) plus 
2% preventie over de jaren 1990 en 1991. Omdat de preventicdoclstelling voor 2000 bij bet MMA bij een aantal stromen 
bogcr ligt (bijvoorbeeld 15%), valt de som van de bocveelhcid be- en verwerkt afval plus bet preventie-aandcel in 1m 
hoger uit (x + 3%). Hicrdoor ligt bet totale afvalaanbod (inclusief preventie) bij bet MMA een fractie hoger dan bij bet 
VB. De bocveelheid afgcdankt afval ligt bij bet MMA ccbtcr wel lager dan bij bet VB. 

2010-scenario (2010) 
In tabel 3-7 is een overzicbt gegeven van bet aanbod en de verwijdering van de diverse 
afvalstromen volgens bet 2010-scenario. De verwijderingsdoelstellingen uit bet 2010-scenario 
zijn identiek aan bet meest milieuvriendelijk altematief voor bet jaar 2000, maar worden pas in 
2010 gerealiseerd. 

Groeipercentages 

Bij bet bepalen van bet toekomstig afvalaanbod bij de verscbillende altematieven en scenario's 
is rekening gebouden met de jaarlijkse groei van de verscbillende afvalstromen. Deze 
groeipercentages zijn in tabel 3-1 weergegeven. De jaarlijkse groeipercentages zijn ontleend aan 
bet SIMPOSIUM-document van bet AOO (voor de 8 AOO-stromen), de relevante implementa
tieplannen van VROM, bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen en de Nationale 
Milieuverkenningen 2. Conform de ricbtlijnen v~or dit MER is een analyse uitgevoerd met 
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betrekking tot de gevoeligheid van bet voorgenomen beleid voor variaties in jaarlijkse groei van 
bet afval. De gehanteerde variaties (±: 0,5%) zijn per afvalstroom weergegeven. 

Tabel 3-1. Gehanteerde groeipercentages ten behoeve van het bepalen van het afvalstof
fenaanbod. 

Hoofdstroom Substroom Percentage Bron,.. Gebaoteerde 
jaarlijkse groei variatle :t 

Huisboudelijke afval- Huisboudelijk afval 1,4 AOO 0,5 
stoffen 

Bedrijfsafval 

Autowrakken 

Gevaarlijk afval 

34 AOO: 
IP: 

MIP-GA: 

RIVM: 

Grof buisboudelijk afval 1,3 AOO 0,5 

KWD-afval . 1,9 AOO 0,5 

Niet specifiek zieken- 0,8 AOO 0,5 
buisafval 

Reinigingsdienstenafval 1,0 AOO 0,5 

Bouw- en sloopafval 1,3 AOO 0,5 

Industrie-afval 1,8 AOO 0,5 

Autobanden 1,0 IP 0,5 

Verontreinigde grand n.v.t35 Provincie 0 
Overijssel 

Zuiveringsslib 1,95-1,21 J6 Provincie 0 
Overijssel 

Slak- en vliegas 0 MER-Boe!- 0 
dersboek 

Groenafval 1,3 RIVM 0,5 

Shredderafval 2,9 AOO 0,5 

0 IP 0 

2,8 MJP-GA 0,5 

SIMPOSIUM-Document, AOO-acbtergronddocument 91-14, oktober 1991 
Ministerie van VROM, Implementatieplan Autobanden en Autowrakken, Leidscbendam, 11 april 
1991 
Ministerie van VROM. Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen, Den Haag, juni 
1993 
Afvalverwijdering 1990-2010, Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 2, 1992 

35 Afhankelijk van bodemsaneringsprojecten. 

36 Afgeleid van bet (verwacbte) aanbod in 1992 (22,8 kton), 2000 (26,6 kton) en 2010 (30 kton). In de periode 
1992-2000 groeit bet aanbod (inclusief defosfatering) met 1,95% en tussen 2000 en 2010 groeit bet. aanbod met 
1,21%. 
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Uitgangsjaar 

Voor de afvalstoffen is 1992 als uitgangsjaar gekozen, omdat van dit jaar de beste gegevens 
bescbikbaar waren. Voor iildustrie-afval is uitgegaan van bet jaar 1990. Dit omdat de meest 
recente gegevens van bet CBS betrekking hebben op 1990. 

Scenarioresultaten 

De aanbodscenario's zijn doorgerekend voor de jaren 1990 t/m 2000 (nulaltematief,voorgenomen 
beleid,tegenwindscenario en meest milieuvriendelijk altematief). De resultaten van de 
scenarioberekeningen zijn weergegeven in de 3-4 t/m 3-...8. 
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Tabel 3-2. Gehanteerde parameters bij de doorgerekende aanbodscenario's in % en kton (1992). 

stroom scenario Verwijderingsdoelstellingen in 2000 in % Jaarlijkse groel 
+ verwijdering in kton in 1992 

preventie bergebruik verbranden storten % +/- % 

-::.c~ -~ 

""' -
~ 

~ 

• ~ v ;~ 1«»2- -· ~. -f6:--q,_ .) 10 '= -~ 0 ' r 356 - - ~ - ' 
- ,,_ --

HA NA 43 51 0 90 6 14 

VB 215 444 3410 0 14 05 

TS 71 38 3 54 6 0 1.4 

MMA 37,l 40,5 22,5 0 1,4 

2010 371 405 22 5 0 14 
~ 'cc,·,. =""' 

• 1·00?. - ' • ·n·"-· . 27 ~ o 1'7 

GHA NA 1 607 0 38 2 1 3 

VB 51 33 8 61 1 0 13 05 

TS 17 321 6'i ~ 26.3 1.3 

MMA 17,6 47,6 34,9 0 1,3 

2010 176 476 34 9 0 13 
- ~.;, ~ ~ 

~ l-!t.01·- ,,.~~~ ""' I< -'.' 
-1992 ~ Z,5 TI ":::., . 39+ .. .. "!.o_ ; -~ 'ii: I• _., --.,. !'~ :i> ~ 

KWD NA '.l5 26 9 0 69.6 19 

VB 174 51.2 314 0 1 9 O.'i 

TS 49 51.2 43.9 0 1.9 

MMA 34,6 43,8 21,6 0 1,9 

2010 34 6 43.8 216 0 1.9 

:;:im 
_,., . -~ - >; t 

. ..... 

.02 . ~ 0 - r.0- "' 8 ~~ 
-

j/f; 1fft 
~ -

ZHA NA 23 0 0 97.7 -0.8 

VB 115 331 554 0 08 0.5 

TS 0 33.8 662 0 0.8 

MMA . 16,1 38,5 45.4 0 0,8 

2010 16 1 38 5 454 0 0.8 
- C>'-- ~ !f "Ii r 

10ln .. 23 = --"" 'io ·- ff'· -irr - If!«· '"· .. ""' 
- ~~ -~ -- ~ 

RDA NA 26 11.2 0 862 1.6 

VB 12.9 35 0 33 2 18 9 1.6 0.5 

TS 73 35 0 38 9 209 16 

MMA 23,9 35,0 24,6 16,5 1,6 

2010 23 9 35 0 246 16.5 16 

9 ;: -,'If I~ f!i;- ~- ,,,,,._, ~ ~- - """"T.""~ ~-""=""· 

' "'-5·04~ ~ 18~-
~ 

1992 ~. 

"" ~.> .. -= ~ 

BSA NA u 722 0 267 13 

VB 55 Rl 0 0.6 129 1 3 05 

TS 0 73 0 07 26 3 1 3 

MMA 10,1 84,8 0,5 4,5 1,3 

2010 101 84 8 05 45 13 
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stroom scenario Verwijderlngsdoelstellingen in 2000 in % Jaariijkse groel 
+ nrwijderlng in kton in Im 

preventle bergebruik verbrandeo storten % +I-% 
.. 

·~ ~ - ~t :~r~ 
- ,'!:. -~ --=~~ :""-1. SA -·~- O?t - ~ ·L " O--~ ·- 1 ·~- =- ~ 

NA 06 0 0 994 ., Q 

VB 29 11.9 85.2 0 ?9 0.5 

TS 0 62 93.8 0 ?O 

MMA 9,2 14.4 76,4 0 2,9 

2010 92 144 764 0 29 
,. 

~~ H ?jl;· ~ 
''!!'; ':! 

Groen- 1992 n ~ 1~0117 ___ -~ - - -
afv. NA 0 77 0 23 1.3 

VB 0 100 0 0 1 'l n c; 

TS 0 77 0 23 1.3 

MMA 16 84 0 0 1,3 

2010 16 84 0 0 0 vanaf 2000 
#F-_-- !$i3o 

..., • •=--:o= 

~ =' ~- ~ ::t990 ."-... 'CO 1Z ~tr ~.-. 1·-99 -- - ---··~ - -- - ;::::~-:=.z.: 

IA NA 12 sn 223 19 1 1 8 

VB 60 70 0 Q c; 14 5 18 05 

TS 26 700 13 4 16.0 1.8 

MMA 9.S 70,0 7,5 13,0 1,8 

2010 9,5 70,0 7,5 13,0 1,8 

-~~ 
~y r:i;,,d 

h I~~--~ l;_t ~ "'0 l i~.'>-1 -n - ~ ~:., - IL ,..__ -..;:_ .:.;.;. ~~$ 

AB NA 0 46,7 0 53,3 1,0 
-

VB 0 100 0 0 10 0.5 

TS 0 70.0 100 0 10 

MMA 0 100 0 0 1,0 . 
2010 0 100 0 0 1,0 

-i~ll ~n' 
-

· -~ ~~~ 
~ 

Slakken n <.d .,, 1~ Ci:· -~ 
, 

+ vUeg- NA 0 0 0 0 0 
as 

VB 0 80 0 20 0 0 

TS 0 0 0 100 0 

MMA 0 80 0 20 0 

2010 0 80 0 20 0 
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stroom 

VG 

ZS 

AW 

scenario Verwijderingsdoelstellingen in 2000 in % Jaarlijkse groel 
+ verwijdering in kton in 1992 

preventie hergebruik verbra.oden storten % +/- % 

- -- ~ 

~·· ·<'f ;,; -.t ,, = ~,,~~ ""' 1992" 10~ ~ "100 ~ 
.. ·~:e 'Too ~ ·;..~ • f: •"!;; ·,-f' ~ 

NA 0 50 0 50 llQ 

VB 0 70 0 0 30 0 0 0 

TS 0 60 0 0 40 0 25%39 

MMA 0 80 0 20 0 

2010 0 80,0 0 20,0 0 

- 'oi'o--:=. _..,;; 
~ · 

~~.: "'1.... - :8 ....... 

l:.;-'M. 
"" ; ~-~ 

~-' "'1~'!§ ·'7' ~ " 
- ~ 

-c-

NA 0 26,3 0 73,7 41 

VB 0 0 Max. 100 rest42 0 

TS 0 0 Max. 100 rest 

MMA 5 0 Max. rest 

2010 5 0 Max. rest 

199t\l; ir:., ·;il ·····2·• ·- - - ~ ~ 

"" -~- ~ ?4 ~-f ~ 

..:. = ·. - r.-- - ~'"""" 

NA 0 76,2 0 

VB 0 86 0 Zic shrcddcrafval 0 0 

TS 0 86 0 0 

MMA 5 81,7 0 

2010 5 81,7 0 

37 Hct gaat hicrbij voomamclijk om licbt vcrontrcinigdc grond. Hct totalc jaarlijksc aanbod tot 2010 wordt door 

de provincic op 200 kton/jaar gescbat. In 1992 wcrd minimaal 100 kton bcrgcbruikt 

38 De groci van bet thcorctiscb aanbod van vcrontrcinigdc grond is dcrmatc onrcgclmatig dat hicrvoor gccn jaarlijks 
grociperccntagc valt aan tc gcvcn. Ten aanzicn van de vrijkomcndc bocvcclhcid is uitgcgaan van scbattingcn die 
gcmaakt zijn door de provincic Ovcrijsscl. Dcze komcn nccr op ccn gcmiddcld aanbod van (licbt) vcrontrcinigdc 
grond van circa 200 kton/jaar tot 2010. 

39 Hct thcorctiscb aanbod van vcrontrcinigdc grond wordt voor de jarcn 1990-2000 bij bet tcgcnwindsccnario met 

25% vcrboogd ten opzicbtc van bet aanbod in bet bcleidsscenario. Hct bcrgcbruik is t.o.v. bet voorgcnomcn 
belcid met 10% verlaagd. 

40 In kton droge stof. 

41 Ten aanzicn van bet tockomstig aanbod van zuivcringsslib is uitgcgaan van schattingcn van de provincic 

Ovcrijsscl, die gebasccrd zijn op bet MER Reststoffenvcrwcrking Bocldcrsbock, 1990. 

42 Exclusicf vcrbrandingsresiduen. 
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stroom scenario Verwijderingsdoelstellingen in 2000 in Cfo Jaarlijkse groel 
+ verwijdering in kton in 1992 

preventie hergebndk verbranden storten Cfo +/- % 

~100?44-:--
= ~ 

M"Q°':;= ~ 
~ _,, 

~ , n ,ll- _Ji' --n~R~ R 'l ~ = 3" --;..-,~ ="' I ~ ... ~ 

GA43 
NA 2,6 4.0 49,7 43,7 2,8 

VB 13 0 40.0 270 170 2.8 05 

TS 13 0 40 0 27.0 170 2_8 

MMA 13 0 40 0 27 0 17 0 28 

?ntn 1"1 n Ann 27n 17 n ?ll 

Tabel 3-3. Toelichting aanbodscenario's (VB en TS) zuiveringsslib 

Aanbodscenario's (VB en TS) ruiveringsslib in kton ds en kton stortruimtcbcslag 

jaar aanbod prcvcntic bcrgcbruik vcrbrandcn stortcn stortruimtcbcslag opmcrking 

1990 Extrapolatic vanaf 1992 inclusicf jaarlijksc groci aanbod (22,8 kton in 1992 en 30 kton in 2010) en cxclusicf 

1991 
tijdclijksc opslag t.b.v. laterc vcrbranding 

1992 22.8 0 6 1.7 15.1 0,76 + 15,1 • asrcst +direct 
factor stortcn 

1993 Extrapolatic vanaf 1992 inclusicf jaarlijkse groei aanbod (22,8 kton in 1992 en 30 kton in 2000) 

1994 23.7 0 0 23,7 11,5 11,5 + 1/4 stort- as rest 
bcslag 199345 

1995-1999 Intcrpolatie 

2000 26,6 0 0 ?fi,6 0 12 asrcst 

2001-2009 

2010 30 0 0 30 0 13,5 as rest 

Factor stortbcslag voor storten na ontwatcren 1990-1994 is als volgt opgebouwd: 

- % ds bij RWZI is gemiddcld 3,9, % 

- volumcrcductie ontwateren is 80 %, bcnodigde stortruimte is 20 % van de te stortel! bocvcclheid 

De factor is daarmcc 1/0,039 • 0,2 = 5,13 

43 Het percentage "overige verwerking" bcdraagt 1,2%. 

44 Overigc bcwerking in 1992: 9,2 kton. 

45 De SVI-Boeldershoek wordt bet Z.C kwartaal van· 1994 in exploitatie genomen. Tot dat moment wordt bet 
zuiveringsslib nog gcstort. 
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Capaciteitsberekening baggerspecie 

De benodigde capaciteit voor bewerkingsdepots, tijdelijke depots en definitieve depots is niet 
in het MER opgenomen, omdat de benodigde capaciteit pas bij de uitvoering blijkt en niet op 
voorband gestuurd kan worden. De uitvoering zal plaatsvinden binnen de kaders van het 
Beleidsplan waterbodems en baggerspecie van het provincie Overijssel. Bij bet voorgenomen 
beleid wordt er vanuit gegaan dat alle zandrijke baggerspecie wordt gescbeiden in een zand
en slibfractie en de slibfractie in tijdelijke baggerspeciedepots wordt verwerkt, totdat in 1998 
het Ketelmeerdepot in exploitatie is. Bij het tegenwindscenario wordt de beleidsruimte 
gecreeerd om de slibfractie tot 1998 op stortplaatsen te storten voor bet geval dat er geen of 
onvoldoende tijdelijke opslagcapaciteit is. Het gaat daarbij om maximaal 500 kton in de 
periode 1993-1996 (gemiddeld circa 85 kton/jaar). Deze hoeveelbeid is als volgt bepaald: 

Aannamen: - Alle zandrijke baggerspecie wordt gescbeiden in een zand- en slibfractie (ook 
klasse 1 en Z baggerspecie terwijl biervoor ook andere mogelijkheden bestaan 
zoals verspreiden overeenkomstig bet Besluit storten buiten inrichtingen, en bet 
direct en zonder bewerking toepassen in werken). 
Na 1998 is bet Ketelmeerdepot eindbestemming. Waterkwantiteitsbebeerders 
hebben de keuze tijdelijke depots in te richten voor de opslag van baggerspecie 
en de slibfractie ingeval van scheiding. Onduidelijk is derbalve of bet slib geheel 
of gedeeltelijk aan de stortplaatsen aangeboden zal worden. 
70% volumereductie is mogelijk46

• 

Niet in volume gereduceerde baggerspecie wordt .niet op de communale stort
plaatsen gestort. 

Regio IJsseJ/Vecht 

Waterschappen 
Rijkswaterstaat 
Provincie 

Totaal 

179.208 
734.995 
16.950 

931.153 x 0,3 (slibfractie) = 279.346 

Samenwerkingsverband Twente 

Waterschap 
Rijkswaterstaat 
Provincie 

Totaal 

Gewest Midden IJssel 

Waterschappen 
Rijkswaterstaat 
Provincie 

Totaal 

Totaal 

293.069 
338.300 
28.250 

659.619 x 0,3 = 

69.930 
8.288 

11.300 

89.518 x 0,3 = 

197.886 

26.855 

504.087 

46 Dit is bij het slib van bet zuiveringschap Regge en Dinkel niet in alle gcvallcn mogclijk. 
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Tabel 3-4. Aanbod en verwijdering van de afvalstromen volgens het Nulaltematief in kton (voor de jaren 1995, 1998 en 2000) 

__,, ::;__,. JIJ'IOI· lh-,·- i'1""9ntie .. ~~kt.-twJI -bnJik ,at'bl...,..., 
1.- I""" Jorrn 1111lS 1°"" j orYY'I 

• l1A G.62. 427.07) 4311.11 17.11 111.36 I 11.aa 3112.01 Ql,71 420.23 20.as 21.74 I 22,35 o:oo 0-:-001 0.00 37111 --3ae-:v -- 39788 
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Tabel 3-5. Aanbod en verwijdering van de afvalstromen volgens bet Voorgenomen beleid in kton (voor de jaren 1995, 1998 en 2000) 
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Tabel 3-6. Aanbod en verwijdering van de afvalstromen volgens bet Tegenwindscenario in kton (voor de jaren 1995, 1998 en 2000) 
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Tabel 3-7. Aanbod en verwijdering van de afvalstromen volgens bet MMA in kton (voor de jaren 1995, 1998 en 2000) 
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Tabel 3-8. Aanbod en verwijdering van de afvalstromen volgens het 2010-scenario in kton (voor de jaren 2002, 2006 en 2010) 
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Bijlage 4: Vertaalslag landelijk beleid 

Conform de richtlijnen wordt in deze bijlage aangegeven voor welke van de prioritaire afvalstromen uit 
de Notitie inzake Preventie en Hergebruik (VROM, 1988) in bet MBP een speciaal op preventie en 
hergebruik gericht beleid ontwikkeld is en hoe dit beleid samenhangt met bet landelijk beleid. 

In diverse beleidsdocumenten zijn landelijke verwijderingsdoelstellingen voor afvalstromen geformuleerd. 
Het betreft: · 

de Notitie inzake Preventie en Hergebruik (VROM, 1988); 
het Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989); 
het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (VROM, 1990); 
het Tienjarenplan Afval 1992-2002 (AOO, 1992); 
bet Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen (VROM/IPO, 1993); 
bet Beleidsstandpunt Baggerspecie (VROM, 1993); 
de implementatieplannen Autobanden, Autowrakken en Shredderafval, Batterijen47

, Bouw- en 
sloopafval, Verpakkingen en kunststofafval (in ontwerp), Afgewerkte olie12

, Beitsbaden12
, 

Straalgrit12
• 

Het voorgenomen Overijsselse afvalstoffenbeleid is gebaseerd op de landelijke verwijderingsdoelstellingen 
uit de bovengenoemde beleidsdocumenten. In boofdstuk 2 (afvalstromen) wordt in de paragrafen 
"Verwijderingsdoelstelling" per afvalstroom telkens verwezen naar bet beleidsdocument waarop de 
verwijderingsdoelstelling van bet voorgenomen Overijsselse afvalstoffenbeleid is gebaseerd. 

De Notitie Preventie en Hergebruik geeft verwijderingsdoelstellingen weer voor een aantal prioritaire 
afvalstromen en gaat onder andere uit van 5% preventie in bet jaar 2000. Deze preventiedoelstelling is 
in bet Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) aangescberpt tot 10%. In bet NMP-plus en bet NMP 2 is een 
verwijderingsdoelstelling geformuleerd voor vrijwel de totale boeveelbeid Nederlands afval. In het NMP, 
NMP-plus en bet NMP 2 is de verwijderingsdoelstelling niet per prioritaire.afvalstroom uitgewerkt. Deze 
doelstellingen (inclusief de verscherpte preventiedoelstelling) zijn/worden uitgewerkt in implementatieplan
nen voor een aantal prioritaire afvalstromen. In een aantal gevallen is in bet voorgenomen Overijsselse 
beleid de verwijderingsdoelstelling van een implementatieplan direct overgenomen. Dit is weergegeven 
in de onderstaande tabel. Bij de formulering van de verwijderingsdoelstellµigen die ten grondslag liggen 
.aan bet beleidsscenario van bet Tienjarenplan Afval (TJP.A) beeft een vertaalslag plaatsgevonden van de 
verwijderingsdoelstellingen voor een aantal prioritaire afvalstromen uit de Notitie Preventie en Hergebruik 
(en implementatieplannen) naar de 8 AOO-stromen (SIMPOSIUM, AOO-publicatie 91-14). De 
verwijderingsdoelstellingen die daarbij voor de 8 AOO-stromen zijn ontstaan zijn opgenomen in AOO
publicatie 94-01 (Handreiking voor het opstellen van het boofdstuk Verwijdering van bet Provinciaal 
Milieubeleidsplan). Deze verwijderingsdoelstellingen zijn bij bet voorgenomen Overijsselse afvalstoffenbe
leid overgenomen (zie tabel). 

De verwijderingsdoelstellingen van de prioritaire afvalstoffen uit de Notitie Preventie en Hergebruik die 
onder de· categorie gevaarlijke afvalstoffen vallen, zijn verwerkt in bet Meerjarenplan Verwijdering 
Gevaarlijke Afvalstoffen (MJP-GA). De verwijderingsdoelstelling uit dit meerjarenplan is bij bet 
voorgenomen Overijsselse beleid ten aanzien van gevaarlijk afval overgenomen (zie tabel). 

47 Dezc afvalstromen vallen onder de categoric gcvaarlijk afval. Hct belcid t.a.v. dczc stromcn is opgcnomcn in 
bet Meerjarenplan Verwijdcring Gevaarlijke Afvalstoffcn uit 1993. 
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Ten aanzien van de verwijderingsdoelstelling uit de Notitie Preventie en Hergebruik voor verontreinigde 
grond heeft geen actualisering of vertaalslag in een implementatieplan plaatsgevonden. De oorspronkelijke 
verwijderingsdoelstelling uit de Notitie is daarom bij het voorgenomen Overij~else afvalstoffenbeleid 
overgenomen (zie tabel). 

Ten aanzien van baggerspecie is bet Beleidsstandpunt Baggerspecie door de regering uitgebracht. De 
daarin opgenomen verwijderingsdoelstelling is richtinggevend voor het voorgenomen Overij~else 

afvalstoffenbeleid. 

Daamaast is er een aantal prioritaire afvalstromen uit de Notitie Preventie en Hergebruik waarvan de 
verwijdering in de provincie Overij~el niet aan de orde is. Het gaat hierbij om: 

fosforzuurgas; 
jarosiet; 
oxykalkslib; 
vliegas kolencentrales. 

De landelijke verwijderingsdoelstellingen hebben betrekking op bet jaar 2000. Deze doelstellingen zijn in 
bijlage 3 voor de provincie Overij~el omgerekend naar verschillende ijkjaren die betrekking hebben op 
bet begin en einde van de planperiode en de planhorizon (1995, 1998, 2002) en daama (2006 en 2010). 
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Prioritaire afvalstromen Relatie met verwijderingsdoelstellingen voorgenomen beleld In bet MER 
Notltie lnzake preventie en 

Ultwerkingsplan Vertaalslag In Ovemame verwij~eringsdoelstellingen in Hergebrufk (NPH) 
(IP, MJP-GA, Be- beleidscenario MER 
leldsstandpunt TJP.A 

A B Route Atvalstroom 

Af2ewerkte olle MJP-GA direct (A) GA 

Autobanden IP-autobanden direct (A) BA 

Autowrakken IP-autowrakken direct (A) AW 

Battertlen MJP-GA direct (A) GA 

Bouw- en Sloopafval IP-bsa ia direct (A) BA 

Ferro in hulshoudeUlk afval IP veroakkine:en ia via B HA 
-

Glas (eenmalll) ja via B HNBA 

Grof Huisafval ja via B HA 

Halogeenkoolwaterstof- MJP-GA direct (A) GA 
houdende afvalstoffen 

HuishoudelUk afval ja via B HA 

KWD-afval ia via B BA 

Kunststofafval IP-kunstofafval ja via B HNBA 

Oud Papler/karton ja via B HNBA 

Chemische scheepvaartaf- MJP-GA direct (A) GA 
valstoffen 

Shredderafval IP-autowrakken en direct (A) BA 
shrcdderafval 

Slak- en vlie2as ovemamc doelstclling NPH 

Spultafval en verf MJP-GA direct (A) GA 

Straalgrit MJP-GA . direct (A) GA 

Reinlgin2sdlenstenafval ia via B BA 

Verontr. 2rond Ovemame doclste!ling NPH BA . 
Verpakkin2safval IP-vcrpakkingen ia via B HNBA 

Zlekenhulsafval ja via B BA 

ZulveringssUb Ovemame doclstelling NPH" 

Ba2eerspecle Beleidsstandount direct (A) BA 

Mest Doc!stclling nict uitgcwcrkt in 
dit MER 

IP= implcmentatieplan 
MJP-GA = Meerjarenplan Vcrwijdcring Gcvaarlijkc afvalstoffen 
GA= paragraaf 2.6 Gevaarlijk afval 
BA= paragraaf 2.4 Bcdrijfsafval 
AW= paragraaf 2.5 Autowrakkcn 
HA-= paragraaf 2.3 Huishoudclijkc afvalstoffcn 
HNBA =paragraaf 2.3 (HA) en 2.4 BA) 

48 De doclstclling nuttige toepassing is vervangen door vcrbrandcn. Hct percentage tc stortcn wordt afhankelijk van 

de vcrbrandingscapacitcit voor zuivcringssllb. 
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Specifieke Overlj~else Afvalcategorieen die niet in de Notitie Preventie en Hergebruik zijn 
genoemd zijn: 

groenafval; 
industrieel afval. 

Voor groenafval is bet voQrgenomen beleid gericbt op 100% nuttige toepassing. Voor industrieel 
afval wordt de verwijderingsdoelstelling aangeboden die ten grondslag ligt aan bet beleidsscena
rio van bet TJP .A. 
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Bijlage 5: Alternatieven be- en verwerkingscapaciteit 

In boofdstuk 2 is voor de 4 afvalstromen uit dit MER een aantal beleidsaltematieven beschreven. 
Deze altematieven zijn samengevat in tabel 5-1. 

Tabel 5-1. Verwijderingsdoelstellingen voor de totale Overijsselse afvalstroom voor 1998 (in 
kilotonnen) 

Hoofdstroom Altematief Hoeveel- Preventie Hergebruik/nut- Verbranden Storten 
heid 1998 tige toepassing 

Hufshoudelijke NA 475,10 18,85 50,92 0,00 405,34 
afvalstoffen "?:: = ..... ;, '" o oo· VB 47,5,lQ"" 75,42 .,. 1§7. i2 "j l= w~.s7"'-"~ • 

MMA 490,75 137,97 164,42 188,36 0,00 

Bedrij fsafval- NA 1.739,19 16,79 1.006,39 13,84 703,34 
stoffen " . 

1 1t-~ -l.9<1,~3 226j3 :¥lJ~ - 1.13S!,2!f'_ 80,43 I 1,188,21 -~ 

~ "'' "' I"° ~ 

MMA 1.755,15 167,56 1.208,86 170,73 207,99 

Autowrakken NA 32,00 0,00 24,39 
. ~ 

J =c z~ -- !t. - 'I. - -~ "VB fi~ l o;oo 11'"' -:'.t"2t.74 --' j.'•_-,, 'L ~~ 
-~ 

_,. -=--~ ~ - -=< -~ ,_ 

MMA 32,00 1,28 25,67 

Gevaarlijk NA 34,65 0,90 11,80 11,68 10,27 
afval - , . - l F= ; VB - !I .,;~!1:;"6~ 3,60 13,35 2;02· 8,68 - C' 

t: ,,._ ..._ __ _. _£ 

MMA 34,65 3,60 13,35 9,02 8,68 

Totaal NA 2.280,95 36.54 1.093.50 25,52 1.118,94 .. ~ ~~-~ ~ .. -- - ·~~ ~,o...:.. .... i; 
._;VB - ,,__'2:280 9.s 1~9,45• > i39sAZ--; . If' 4l$i2~ 7,$4JQ1~ .. ,,.._. __ 

~ 
_ ;.#_-..:; ~ · ~ - - - .::.~ ~ . 

MMA 2.312,55 310,41 1.412,30 368,12 216,68 

De altematieven voor de afvalstroom uit tabel 5-1 bebben consequenties voor de benodigde be
en verwerkingscapaciteit van de Overijsselse verwijderingsketen. Deze wordt in tabel 5-2 t/m 
5-5 weergegeven. In deze tabellen wordt de benodigde be- en verwerkingscapaciteit per 
verwijderingsspoor en afvalstroom bij bet nulatematief (NA), voorgenomen beleid (VB), bet 
tegenwind-scenario (TS) en bet meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) weergegeven (op 
basis van tabel 5-1 en boofdstuk 2). 

In de tabellen 5-2 t/m 5-5 is met een grijs kader aangegeven voor welk deel van de afvalstroom 
bij bet nulalternatief, bet voorgenomen beleid, tegenwindscenario en bet meest milieuvriendelijk 
altematief geen kwantitatieve verwijderingsdoelstellingen voor de be- en verwerking van de 
Overijsselse afvalstroom zijn geformuleerd. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de 
boeveelheid afval waarvan bet ontstaan wordt voorkomen (preventie) en dus niet meer bij de 
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verwijderingsketen ter be- of verwerking wordt aangeboden. Daamaast gaat bet hierbij om 
(delen van) afvalstromen die voomamelijk buiten de provincie Overijssel of op interprovincia
le/landelijke scbaal worden be- of verwerkt ( autowrakken, gevaarlijk afval) en afvalcomponenten 
die voomamelijk als secundaire grondstof warden hergebruikt in bijvoorbeeld de glas-, papier-, 
kunststof- en metallurgiscbe industrie. Deze delen van de Overijsselse afvalstroom zijn vermeld 
acbter de verwijderingssporen "overig hergebruik", "overig verbranden", "overig storten" en 
"overige verwerking". 

In bet gedeelte van tabel 5-2 t/m 5-5 dat met een stippellijn is omgeven, is per scbakel van de 
verwijderingsketen de be- en verwerkingscapaciteit weergegeven dit in 1998 bij bet nulaltema
tief, voorgenomen beleid, meest milieuvriendelijk altematief en tegenwindscenario nodig is. De 
in de tabel onder "voorgenomen beleid" opgenomen capaciteit vonnt een kwantitatieve 
doelstelling die bij de doelmatigheidstoets in·bet kader van ·afvalinricbtingen bij het voorgeno
men beleid za1 worden gehanteerd. Op basis biervan za1 de be- en verwerkingscapaciteit van de 
verwerkingsketen voor bet Overijsselse afval worden gestuurd. Dit betekent in beginsel dat een 
vergunning voor een bepaald type afvalinricbting alleen kan worden verleend indien de 
benodigde capaciteit, die voor bet realiseren van bet voorgenomen beleid nodig is, niet wordt 
overschreden. 
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Tabel 5-2. Benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij het nulaltematief (NA) voor de 
verschillende afvalstromen m 1998 (in kton). 

" ~ 
;Alttm111ld:' ~if!r ~ ~Nalil~m.rie! _ ~-

Verwijderingupoor Hailboudelijke a!
vallloffen 

-

JledrijfnfvalllOf
fen., 

. 
AalOWrUken TolUI 

Subi)liiL- --=--~~-L ____ ---~~!~---- =::._~----~---~~As. ____ .----~°L ..... _. 

. 
: -tnken 
I . 
: -<:Omp<lllCl'CD gft 
I . 
: -<:Omp<lllCl'CD grocnafvaJ 
I 

: -..,,rken 
I 

I Volume~ I 
I 

I -verbranden A VJ I 
I 

:-~SVJ 
I 

I 
I llilldverw..rkfQg 
I 

-<XJIDIDUnuJ llOl1eD 

I C2-/C3-afval 
! 
I 

I 

.... •. 
• 

544,61 

22,35'1 

S3.23" 

100,00 

0,00 0,00 

0,00 

40S,34 703,34 

427,69 1.401.18 0 r~~: _________ _ ------------··--------------------------
475,10 L73!1,19 

49 Exclusief baggerspecie. 

so Inclusief "overige veiwedting" 

S6,6 

S6,6 __ '_. ________ 
91,26 

544,61 

22,JS 

SJ,23 

100,00 

0,00 

0,00 

1.108,68 

S6,6 

I 
I 
I . 
I 
I 
I . 
I 
I 

I 

! 

I 
I 
I . 
I 
I 
I . 
I 

! 

I 
I . . 
I 
I 
I 

I 
I l.88S,47 

----~~.:;---1 

Sl Op basis van de gecomposteerde hoeveelheid gft-afval in 1992 (20 kton) venneerderd met een groeipercentage 

van 1,4% per jaar. 

S2 Op basis van de gecomposteerde hoeveelheid groenafval in 1992 (48 kton) venneerderd met een groeipercentage 

van 1.4% per jaar. 

SJ lnclusief bet deel dat wordt geshredderd. De geshredderde hoeveelheid is meegenomen bij bedrijfsafval. 
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Tabel 5-3. Benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij bet voorgenomen beleid (VB) voor de 
verschillende afvalstromen in kton in 1998. 

Gcvurlijk afval TOI.la! 

594,14 594,1<4 

-<XllllpOllCl'CD gfl 103" 103 

115,08 11.5,08 

130,00 130.00 

-verbnndcn A VJ 232,.57 168,73 401,30 

-vttbruden .SVJ 2S,60 2S,60 

0.00 276,23 276,23 

CJ-afval .56,6 .56,6 

335,57 1.309,78 .56,6 1.701,95 

Totul 475,10 1739,20 JllJ'/' 91,lS 1.337,55 

.5<4 Inclusicf "ovcrigc vcrwcrking" 

ss circa.!. 103 kton 10% (Bron A00-257) . 

.56 Op basis van de gccompostccrdc hocveclhcid grocnafval in 1992 (48 kton) vcrmccrdcrd met ccn grocipcrccntagc 
van 1,4% per jaar. 
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Tabel 5-4. Benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij bet tegenwind-scenario (TS) voor de 
verschillende afvalstromen in kton in 1998. 

Totul 

I -brckcn 544.37 544.37 

103 103 

53,23 53,23 

I -ftrlten 135,96 135,96 

294,80 195.27 

25,60 25,60 

I -<XlllllllUnu.l llOrlen 448,78 448,78 

C3-llfval S6,6 S6,6 

I Subk>tul 397,8 1.403,21 S6.6 1.857,61 

Totul 462,31 1.146,15 . 32,00" 91,l5 2.432,41 

57 Inclusief "overige verwerking" 

58 Op basis van de gccomposteerde hocveelbeid groenafval in 1992 (48 kton) vermeerderd met cen groeipcrccntage 
van 1,4% per jaar. 
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Tabel 5-5. Benodigde be- en verwerkingscapaciteit bij bet meest milieuvriendelijk altematief 
(MMA) voor de verschillende afvalstromen in kton in 1998 . 

. 
~--

I -breken 620,13 620,13 

103 103 

I -<XllllpOl10!eD grocnafval 100,43 

145,00 14S,OO 

188,36 145,91 334,27 

24,82 24,82 

0,00 207,99 207,99 

0-afval '6,6 '6,6 

I SublOLlal 291,36 1.244,28 '6,6 1.S92,24 

Tatu.I 490, 75 L 755,15 32,00'" 91,25 2.369,15 

59 lnclusief "overige verwer.k.ing" 

60 Op basis van de gccompostccrde hocvcclheid grocnafval in 1992 (48 kton) vermccrderd met ccn grocipcrccntage 
van 1,4% per jaar. 
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Tabel 5-6 geeft een totaaloverzicht van de consequenties van de beleidsaltematieven (en bet 
tegenwind-scenario) voor de afvalstromen voor de benodigde be- en verwerkingscapaciteit in 
1998. Tabel 5-6 vormt een optelsom van de tabellen 4B, 4C, en 4D. 

Tabel 5-6. Overzicht be- en verwerkingscapaciteit in 1998 van de verscbillende beleidsaltema
tieven en bet tegenwindscenario. 

I• .---

y~~ 
"= 

' 

Allemalief/ -=enario 

Voorgenomen bclcid Mcea milieaYricndelijk altemalief Nalallemalief Tegeawindlccnuio 

= 

: I ::~ 4Saj;__::=' "'"":>I ~ ~ - ~ 

'·~ :~ .. 

sab!Qw1.! -~07 ~ -~ tOS,<>Q-. -
1
t:-- 574~~ -n~ -= b --------------..:$.. --·--------.------------------------ ------------~--ii-------------------~ 

. 
I -blekcn 
I . 
: -<X>lllpOllC!eD gfl 

. 
I -werken 
I 

-verbrmdcn AVJ 

~ -
-veibr~ §yi:,_ '>.; 

C3-afval 

'•. 

-__! -

S44,61 

22,3S 

S3,23 

100,00 

0,00 

0,00 

1.108,68 

S6,6 

S94,14 S44,37 

103,00 103,00 

US,08 53,23 

130,00 135,96 

401,30 490,07 

2S,60 2S,60 

448,78 

S6,6 S6,6 

620,13 

103,00 

100,43 

145,00 

334,27 

24,82 

S6,6 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
• 
I 
I 

I 
f . 
I . 
' I 
I 

I 
I . 
I 

' I 
' 

Slt>lollll 1.185,47 L 701,95 J..157,61 Ullz,2-4 I 1---------------- i.-.-------- ------· ,__, ___________ ..,._ __________ -------------~ 

I Totul l.3.37,.54 l.3.37,55 2.432,41 1.369,15 I . 
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Bijlage 6: Deelprogramma's AOO 

Actieprogramma Droge Componenten (ADC) 
Dit programma is een gezamenlijke activiteit van VROM en bet AOO en ricbt zicb op bet 
realiseren van de bergebriliksdoelstellingen uit diverse beleidsdocumenten. Daarvoor wordt een 
landelijk in te voeren (uniform) systeem ontwikkeld voor gescbeiden inzameling voor droge 
componenten uit (grof) buisboudelijk afval, KWD- en vergelijkbaar industrieel afval. Het gaat 
bierbij onder andere om componenten als papier/karton, kunststoffen, (non)ferro, bout, textiel, 
wit- en bruingoed, meubelen, vloerbedekking en KGA. Dit actieprogramma wordt afgestemd 
op bet Actieprogramma gft. Het ADC-programma is opgesplitst in de deelprogramma's 
"Onderzoek", "Organisatiestructuur", "monitoring" en "infrastructuur". Het deelprogramma 
"Onderzoek" wordt uitgevoerd ·-door bet AOO (Deelprogramma Organisatie Afvalscbeiding). 

Deelprogramma . Organisatie Afvalscheiding 
Dit AOO-deelprogramma is een onderdeel van bet ADC-programma dat door VROM en bet 
AOO samen wordt uitgewerkt. Hierboven is bet ADC-programma al toegelicbt. In het AOO
deelprogramma Organisatie Afvalscheiding zal bet volgende warden uitgewerkt: 

de meest geeigende rnethode(n) van inzarneling om de doelstellingen voor de droge 
componenten te balen; 
de structuur waarbinnen een en ander plaats kan of rnoet vinden (rol en verantwoordelijk
beid van overbeden en producenten); 
de kosten van de voorgestelde inzarnelstructuur, de kostenverdeling tussen de verscbillende 
partijen en de wijze waarop dat vorrn krijgt c.q. kan warden gegeven; 
aanbevelingen ten aanzien van eventueel aanvullende regelgeving en/of specifiek 
produktgericbt beleid. 

Begin 1994 wordt bet Ontwerp Deelprogramma voor inspraak en overleg uitgebracbt. Media 
1994 zal bet door bet AOO warden vastgesteld. 

Deelprogramma Organisatie Preventie en Hergebruik · (DOHP) . 
Dit AOO-deelprogramma is er op gericbt om de vele initiatieven ten aanzien van preventie en 
bergebruik in kaart te brengen en voorstellen te doen om overlap en biaten tussen de activiteitep 
van overheids- en brancbe-organisaties weg te nemen. Het doel van bet programma is: overleg 
en afstemming wat betreft de landelijke organisatie, taakafbakening, planning van activiteiten en 
de betekenis daarvan voor de eindverwerking. In dit deelprogramma zal een aantal activiteiten 
worden uitgewerkt waardoor communicatie en taakatbakening tussen en binnen de overbeidsla
gen, overbeid en particuliere organisaties warden verduidelijkt. Ook zullen de prioriteiten en 
voortgangsbewaking ten aanzien van preventie en bergebruik en de relatie met rnarktfactoren 
(afzet) worden uitgewerkt. Het deelprogramma Organisatie Preventie en Hergebruik zal naar 
verwachting gereed komen in 1994. 

Deelprogramma Verwerking gft- afval 1994-1996 
ln dit AOO-programma is de programmering van de verwerkingscapaciteit voor gft uit 
huishoudens voor de middellange terrnijn opgenomen. Het deelprogramma gaat onder andere in 
op: 

de (nog) te realiseren structurele en tijdelijke verwerkingscapaciteit per provincie; 
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de voorwaarden waaronder van de verplichte inzameling van gft kan worden afgeweken; 
thuiscompostering, extensieve compostering van tuinafval op locaal niveau, informatie
voorziening en onderzoek. 

De programmering van de gft-verwerkingscapaciteit zal regelmatig in voortgangsrapportages 
worden geactualiseerd. 

Kademotitie Afvalpreventie bedrijfsmatige activiteiten 
De Kadernotitie Afvalpreventie bedrijfsmatige activiteiten (voorheen deelprogramma Preventie 
in bedrijven) za1 twee delen bevatten: een Kademotitie Afvalpreventie bij bedrijfsmatige 
activiteiten en een bijbehorend Aktieprogramma voor de periode 1994-1995. De kadernotitie is 
gericht op bet realiseren van condities, waaronder bedrijven een aanzienlijke bijdrage kunnen 
leveren aan bet realiseren van de -NMP•-doelstelling van 10% afvalpreventie in 2000. In de 
kadernotitie wordt een algemeen kader geschetst van afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten 
waarin de totstandkoming van beleidsprioriteiten en de plaats van de verschillende regulerende 
en stimulerende instrumenten aan de orde komt. Hiermee ontstaat een raarnwerk voor projecten 
en activiteiten op dit terrein. De kademotitie gaat tevens in op de relatie met bet doelgroepenbe
leid industrie (A201) en bedrijfsinterne milieuzorg. Het Aktieprogramma Preventie in Bedrijven 
is gericht op bet scheppen van optimale voorwaarden om de verschillende instrumenten gericht 
op afvalpreventie te kunnen inzetten en geeft een prograrnmering van 16 onderzoeksprojecten 
die uit de kadernotitie voortvloeien. De onderzoeksprojecten hebben onder andere betrekking op 
bet afvalpreventie-potentieel en preventiedoelstellingen in verschillende bedrijfstakken, de 
meetmethode ten aanzien van preventie, evaluatie afvalpreventieprojecten, communicatie, 
intermediairen en ondersteunende organisaties, financieringsmogelijkheden en fiscale regelingen, 
relatie met bedrijfsmilieuplannen/bedrijfsinteme milieuzorg, vergunningverlening, AMvB's, 
PMV's. 
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Ecoplan Milieuadvies, Startnotitie provincie Milieu-effectrapport Hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen Milieubeleidsplan 
provincie Overijssel 19')5-19')8, mei 1993 · 

Ecoplan Milieuadvics, Verslag van de werksessie "Toekomstig Overijssels Afvalstoffenbeleidw, mei 1993 

Ministeric van VROM, Meerjarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen, Den Haag, juni 1993 
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Ministerie van VROM, Ver/cenningen chemisch afval, 1992 

Noordelijke Afval Overlegorgaan, Verwerking van C3-afval in de NAO-regio 

Provincie Overijsscl, Provinciaal Afvalstoffenbeleid Overijssel, Zomer 1990 

Provincie Overijssel, Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, decembcr 1991 

Provincie Overijssel, Richtlijnen milieu-effectrapport hoofdstulc verwijdering Prov. Overijssel 1995-1998, decembcr 1993 

Provincie Overijsscl, Schets milieubeleidsplan 1995-2003, decembcr 1993 

Provincie Overijssel, Tweede provinciaal afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992 

Provincie Overijssel, Werkplan intensivering toezicht wet chemische afvalstoffen, oktober 1991 

RIVM, Nationale Milieuver/cenningen 2, Afvalverwijdering 1990-2000, 1992 

2.5. Autowrakken 

Afval Overleg Orgaan 92-12, Iienjarenprogramma afval 1992-2002, 1992 

CBS, Autowrakken 1991, 1992 

Ecoplan Milieuadvics, Slartnotitie provincie Milieu-effectrapport Hoofdstulc Verwijdering Afvalstoffen Milieubeleidsplan 
provincie Overijssel 1995-1998, mei 1993 

Ecoplan Milieuadvics, Verslag van de werksessie "Toekomstig Overijssels Afvalstoffenbeleid", mei 1993 

Ministerie van VROM, lmplemenlatieplan Autowrakken en Shredderafval nr. 1992/7, Publikatierccks afvalstoffen, 
Leidschendam, maart 1992 

Ministerie van VROM, Notitie inza/ce preventie en hergebruik van afvalstoffen, oktobcr 1988 

Provincie Overijsscl, Gegevens verwerkte autowrakken, 1992 

Provincie Overijssel, Provinciaal Afvalstoffenbeleid Overijssel, Zomer 1990 

Provincie Overijssel, Provinciaal Autowrakkenplan 1989-1993, mei 1989 

Provincie Overijssel, Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, decembcr 1991 

Provincie Overijsscl, Richtlijnen milieu-effectrapport hoofdstulc verwijdering Prov.Overijssel 1995-1998, december 1993 

Provincie Overijsscl, Schets milieubeleidsp/an 1995-2003, december 1993 

Provincie Overijsscl, Tweede provinciaal afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992 

Provincie Overijssel, Voortgangsrapporlage autowrakkenbeleid provincie Overijssel, maart 1993 

RIVM, lnformatiedocument autowrakken en shredderafval, 1991 

Heidemij, Naar Meer Preventie, 1990 

RIVM, Nationale Milieuverkenningen 2, Afvalverwijdering 1990-2000, 1992 
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Wer/rsessie toekom.rtig Overijssels afvalstoffenbeleid, mei 1993 

3. Verwijderingsketen 

ADO, Iienjarenprogramma Afval 1992-2002, 1992 

BRO, Milieuvriendelijk Afvaltransport Gelderland,1993 

Buro ADO, Handreiking voor het opstellen van het hoofdstuk Verwijdering van het Provinciaal MilieubeleidSplan (,400 
94-01), 1994 

Ecoplan Milieuadvics, Startnotitie provincie Milieu-effectrapport Hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen Milieubeleidsplan 
provincie Overijssel 1995-1998, mei 1993 

GEM, Studie optimalisatie afvaltransport provincie Limburg, 1991 

Haskoning, AV/ Twente Afvalverbrandingsinstal/atie Twente Milieu-effectrapport (MER), juli 1993 

Heidemij Advics, Samenwerkingsverband Twente, afvaltransport en egalisatieregelingen in de regio Twente, januari 1994 

Ministerie van VROM, Analyse Vervoerskeuze Afvalstoffen, 1991 

NAO, Ontwerp Vuiedocument fase 1, 1993 

NAO, Verwerking van C3-afval in de NAO-regio, 1993 

N.V. Ncderlandse Spoorwegen, Afvalvervoer in de regio Noord-Nederland, juni '93 

Provincie Overijsscl. Overzicht vergunningen/inrichtingen Afvalstoffenwet per 1 april 1993 

Provincie Overijsscl, Provinciaal Afvalstoffenbeleid Overijssel, Zomer 1990 

Provincie Overijssel, Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, dccembcr 1991 

Provincie Overijssel, Richtlijnen milieu-effectrapport hooftfstukverwijdering Prov.Overijssel 1995-1998, dccembcr 1993 

Provincie Overijsscl. Schets milieubeleidsplan 1995-2003, dccembcr 1993 

Provincie Overijssel, Streekplan Twente, dccembcr 1990 

Provincie Overijsscl, Streekplan West-Overijssel, dccembcr 1993 

Provincie Overijssel, Tweede provinciaal afvalstoffenplan Overijssel 1986-1992 

Provincie Overijssel, Walerhuishoudingsplan Overijssel Provincif Overijssel, dccembcr 1991 

4. Uitvoering van de beleidsdoelstellingen 

AOO, Kadernotitie Afvalpreventie bij bedrijfsmatige acliviteiten, 1993 

Berenschot, Eindrapportage evaluatie Noordelijk Afvaloverleg, Utrecht, 1993 

Berenschot, Rapport inzake organisatie van het Noordelijke Afvaloverlegorgaan, januari 1991 

Ecoplan Milieuadvics, Milieu-effectrapport ontwerp-Provinciaal afvalstoffenplan Gelder/and 1993-1997, Arnhem, 1992 

158 



Ecoplan Milieuadvies, Milieu-e!fectrapport ontwerp-Provinciaal afva'lstoffenplan Groningen 1995-1998, Arnhem, 1994 

Ecoplan Milieuadvies, Regulering van afva'lstromen; deelrapportage PAP III Zeeland, Arnhem, 1991. 

Ecoplan Milieuadvies, Startnotitie provincie Milieu-e!fectrapport Hoofdstuk Verwijdering Afva'lst.o!fen Milieubeleidsplan 
provincie Overijssel 1995-1998, mei 1993 

IPO, Model voor een Provinciale Milieuverordening, Den Haag, 1993. 

LCCA, Voorstel t.ot vemieuwing afva'lst.offenbeleid, 1989. 

Michiels, F.C.MA, De Wet milieubeheer, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992. 

NAO, Ontwerp visiedocument fase 1 van het Noordelijk Afvaloverlegorgaan, juli 1993. 

Nationaal Milieubeleidsplan 2, Tweede Kamer 1993-1994, 23 560, ms. 1-2. 

Provincie Overijssel, Handhaving Milieurecht jaarverslag 1991, juni 1992 

Provincie Overijssel, Overzicht vergwmingen/inrichtingen Afva'lsto!fenwet per 1 april 1993 

Provincie Overijssel, Provinciaal Afva'lst.offenbeleid Overijssel, Zomer 1990 

Provincie Overijssel, Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, december 1991 

Provincie Overijssel, Richtlijnen milieu-effectrapport hoofdstuk verwijdering Prov. Overijssel 1995-1998, deccmber 1993 

Provincie Overijssel, Schets milieubeleidsplan 1995-2003, deccmber 1993 

Provincie Ovcrijsscl, Tweede provinciaal afva'lst.offenplan Overijssel 1986-1992 

Sociaal Economische Raad, Economie en milieu, Rapport 91/18, SER, Den Haag, 1991. 

Tebodin/Morct, Ernst & Young, Uitvoering NAO-afva'lst.offenbeleid: tariejharmonisatie, deccmber 1993 

Wetenschappclijk:e Raad voor het Regeringsbeleid, Milieubeleid: strategie, instrumenten en handhaajbaarheid, 41/1992, 
SDU, Den Haag, 1992. 

Winsemius, Gast in eigen huis, Alphen aan de Rijn, 1989. 

5. Te nemen en genomen besluiten 

Ecoplan Milicuadvies, Startnotitie provincie Milieu-effectTapport Hoofdstuk Verwijdering Afva'lst.offen Milieubeleidsplan 
provincie Overijssel 1995-1998, mei 1993 

Provincie Ovcrijssel, Provinciaal Afva'lst.o!fenbeleid Overijssel, Zomer 1990 

Provincic Ovcrijsscl, Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, decembcr 1991 

Provincic Ovcrijsscl, Richtlijnen milieu-e!f ectrapport hoofdstuk verwijdering Prov. Overijssel 1995-1998, deccmbcr 1993 

Provincic Overijsscl, Schets milieubeleidsplan 1995-2003, december 1993 

Provincic Overijsscl, Tweede provinciaal afva'lst.o!fenplan Overijssel 1986-1992 
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6. Evaluatie van het onderdeel Verwijdering PMB 

Provincie OverijsseI. Provinciale milieuverordening Overijssel 1993, deccmber 1991 

Provincie OverijsseI. Richtlijnen milieU-effectrapport hoofdstuk verwijdering Prov.Overijssel 1995-1998, deccmber 1993 

Provincie Overijssel, Schets milieubeleldsplan 1995-2003, deccmber 1993 

TNO, De milieukwaliteit in de provincil: Overijssel in de periode 1985-1992 in relatie met milieubeleid..smonitoring, 
januari 1994 

TNO, Milieubeleid..smonitoring Overijsse~ december 1993 
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Eindnoten 

1. De boeveelheid bergebruik van KWD- en reinigingsdienstenafval is afgeleid van bet bergebruikspcrcentage 
conform bijlage 2 van bet SIMPOSIUM-document AOO vermenigvuldigd met de theoretiscbe produl.'1ie van 
OverijsscL 

2. Inclusief 20 kton composteren. 

3. Bron: Inventarisatie Bouw- eii Sloopafval Overijssel, Grontmij 1994. 

4. Conform de landelijke definitie betreft shredderafval alleen shredderstof (bet eigenlijke shredderafval). De totale 
input bij de shredderinstallatie te Zwartsluis bedroeg volgens provinciale gegevens 92 kton. Het verschil tussen 
de input en de boeveel shredderstof, zijnde 76 kton, beeft betrekking op bergebruik van waardcvolle 
componenten zoals ferro en non~ferro. Het shredderstof wordt gcstort bij de V AM. 

5. Bron: Inventarisatic Groenafval Overijssel, Grontmij 1993. 

6. Inclusief 1,7 kton tijdelijke opslag in afwacbting van verbranding bij de SVl-Boeldersboek. 

7. Bron: Beleidsplan Waterbodem en baggerspccie, Basisrapport "Sanering waterbodems". 

8. Bron: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 16-2-1994. 

9. Het aanbod is gebaseerd op de boeveelheid verf- en inkt-afvalstoffen in 1992. 

10. 3,9 kton olieboudende sludges en 0,8 kton afvalwater. 

11. De bocveelheid te vcrbranden afvalstoffcn is ccn afgeleide van bet verbrandbaar afval van de overige sectoren. 
De boeveelheid is in de tabel niet opgenomen om dubbeltellingen te voorkomen. Van de boeveelheid gevaarlijk 
afval uit Overijsscl was in 1991 9,8 kton in principc verbrandbaar cbemiscb afval. In 1992 werd ca. 7,8 kton 
daadwerkelijk verbrand (zie tabel 2.5.4). Het overige decl werd bergebruikt en gcstort. 

12. Noordelijk Afval Overlegorgaan. Verwerking vm C3-afval in de NAO-regio. 

13. Bron: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 16-2--1994 

. 
14. Bcrekend op basis van CBS- en RIVM-cijfcrs (pcrsoncnauto's 28.206 a 900 kg en bedrijfsauto's 3.199 a 2000 

kg). 

15. Bron: Naar Meer Prevcntie, Heidemij 1990 (zie variant 3 NMP-plus, bladzijde 35). 

16. Bij de inwcrkingtreding van de GA Vl-ovcreeiikomst, vcrvalt ccn contract voor de verwerking van bet afval van 
de steden Zwolle en Dcvcntcr (met ccn aantal omliggcnde gcmccnten) op de vcrwerkingslocatic van de V AM 
tc Wijster. 

17. Ricbtlijn Afvalverbrandingsinricbtingen voor buisboudelijkc afvalstoffcn, bet daarmee gelijkgcstelde grof afval, 
alsmede voor de van bedrijven afkomstigc afvalstoffcn, wclke tczamen met de verzameldc buisboudelijke 
afvalstoffen zullcn wordcn verwerkt (VROM 1989). 

18. Ecn aantal inricbtingen die ccn hindcrwctvcrgunning van de gemeentc bcbben, zullcn als gevolg van de 
inwerkingtreding van bet Inricbtingen en Vergunningenbcsluit Wm aan ccn provincialc milieuvergunning worden 
onderworpcn. Bij ccn aantal van dezc inricbtingen -die ovcrgaan naar de provincie- kunnen milicuhygifniscbe 
knclpunten aanwezig zijn die ccn zckere mate van overlast vcroorzakcn. Bij de provincie Overijssel is vooralsnog 
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niet bekend in welke mate dit aan de orde is. Dit zal blijken bij de verlening van een integrale milieuvergunning. 
EveDtuele knelpunteD zullen bij de handhaving wordeD opgelost. 

19. Het tegeDwindsceDario maakt oDderdeel uit van bet voorgeDomen beleid. Het is een vangnetconstructie waardoor 
de continuiteit CD de afvalverwerking gcgarandeerd blijft, wanneer de uitvocring van bet voorgcnomcD bclcid 
tcgcDvalt. Op basis van bet tegeDwindscenario wordt bcpaald wclkc stortcapaciteit voor CCD (voortschrijdcDdc) 
pcriodc van 6 jaar in cxploitatic moct zijD. Daarnaast dicnt er voor de hocvcclhcid afval die in ccn 
(voortschrijdcndc) periodc van 12 jaar als tc stortcD wordt aangchoudcn voldocndc capacitcit in cxploitatic CD 
procedure te zijn. 

20. De stortplaats De Sluincr tc Voorst (Gld) had per 01-01-1994 een rcstcapacitcit van 1945 ktoD. De capacitcit 
van de Afvalbcrging MiddcD-Ussel die in 1996 in gcbruik wordt gcDomcn is 2300 kton. De stortplaats 
Armhocdc tc 1..ochcm (Gld) is nagcnocg volgcstort, maar ovcrwccgt ccn uitbrciding met 193 kton aan tc vragcn. 

21. Bi{ de bcrckcning van bet aantal inwoncrs is er van ttltgcgaan dat Holten aansluiting vindt bij de Rcgio Twcntc, 
Raaltc bij de Regio Usscl-Vecht wordt ingcdccld en de Gcldcrsc gemccntcn Hccrdc en Hattcm tevcns bij de 
Regio Ussel-Vccht zullen behorcn. 

22. De gegevens m.b.t. de AOO- stromcn zijn ontlccnd aan bet landelijk hcrgebruiksperccntagc van de vcrschillende 
materiaalcomponentcn bij bet bclcidscenario van bet AOO (Bron: SIMPOSIUM- document) gerclatccrd aan de 
hocveelheid Overijsselsc afval in 2000. De gegevens met bctrckking tot industriccl afval zijn niet in de tabcllen 
opgcnomen. omdat dczc gecn reprcsentatief bccld geven ten aanzien van de situatic in Overijssel. 

23. Verbranding in de GAVI leidt tot ccn benutting van 1704 GJ/kton. Verbranding in de AVI Twentc leidt tot CCD 
bcnutting van 2280 GJ/kton. Bronnen: MER A VI Twcnte, Haskoning. 1993, MER GA VI Wijster, Haskoning, 
1989, MER TJP.A, TAUW, 1991 

24. Hicrbij is er van uit gegaan dat er ca. 150 kton per ha kan worden gcstort. Dit kengctal is gcbasccrd op ecn 
soortclijk gcwicht van 1000 kg per m3 en ccn gemiddcldc storthoogte van 15 m. 

25. Alic inrichtingcn zullen mocten voldocn aan de geldcnde voorschriften voor de bcperking van emissics zoals bet 
Bcsluit Luchtcmissics Verbranding Huisboudelijkc AfvalstoffcD, bet Stortbcsluit en de N.E.R. Stortplaatscn die 
na 1 maart 1995 nog in bcdrijf zijn zullen voldocnde middelcn mocten rcscrvercn voor ecuwigdurende nazorg. 

26. K2, K3 en K4 staat voor rcspcctic".clijk klassc 2, 3 en 4 baggerspccic. 

27. Ondcr de nctto ccologischc hoofdstructuur wordt bet stclsel van gcbicden en verbindingszoncs vcrstaan die op 
dit moment of na ccn formecl tc volgcn bcgrcnzingsproccdure (bijvoorbccld aanwijzing als rclatienotagcbiC{i, 
natuurontwikkclingsgcbied, wetland etc.) dcfiniticf als ccologischc boofdstructuur zijn of wordcn aangcwczcn. 

28. Onder de bruto ccologischc hoofdstructuur vallcn de gebiedsaanduidingen uit bet Nationaal Natuurbelcidsplan 
en bet Bcleidsplan Natuur en Landscbap van de provincie Overijsscl die in ·aanmcrking komen voor ccn 
(definiticve) aanwijzing als ccologiscbe boofdstructuur. 

29. Winsemius, Gast in eigen buis, Samson H.D. Tjecnk Willink, Alpben a.d. Rijn, 1989 

30. Zic: WRR, Milieubeleid: Strategie, instnunenten en handhaafbaarheid, biz. 128 c.v., ~1-1992. 

31. Heffingcn op afvalstoffengebicd zijn tot nu toe allccn mogelijk op gemcentelijk nivcau (afvalstoffcnheffing en 
rcinigingsrcchtcn). De gemecnten hebbcn de mogelijkheid om tariefdiffcrcntiatic door te vocrcn. Voor bet vocrcn 
van ecn tarievcnbcleid bij be- en verwerkingsinricbtingen bcschikt de provincic (nog) niet over publiekrcchtclijkc 
instrumcnten. De provincic kan allecn tariefdiffcrcntiatie en barmonisatic bcvorderen door ovcrleg met de 
cxploitantcn. 
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:32. Op rijksJ)ivcau wordt naar verwachting de Wet Verbruiksbclasting op milicugrondslag (BOM) van kracht. De 
BOM bicdt door de opgenomen verhoging van het storttarief ccn (gedccltclijke) oplossing met bctrckking. tot 
taricfdllferentiatie. Met betrekking tot de taricfharmonisatie biedt de BOM gccn oplossing. 

33. Besluit van 20 mci 1987, Stb. 278, houdcnde de uitvoering van de Wet algemcnc bepalingcn milicUhygi!ne, en 
zoals nadicn gewijzigd. 

34. Voor ccn uitgebrcide inhoudclijkc uitwerking van de bcleidsmonitoring bctrcffende vetwijdering van afvalstoffen 
wordt verwczen naar bet door TNO voor de provincie opgcstclde rapport Milieubeleidsmonltoring Overijssel. 
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