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SAMENVATTING 

Voor de besluitvorming over het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen 
van het Milieubeleidsplan Overijssel ( 1995-1998) zal milieu-effectrap
portage (m.e.r.) warden uitgevoerd. 
De Commissie voor de milieu-effectrapportage geeft met dit advies voor 
richtlijnen aan welke onderwerpen in het kader van het milieu-effect
rapport (MER) onderzocht moeten worden. 

Wisselwerking tussen hoofdstuk Verwijdering en MER 
De Commissie adviseert om bij de voorbereiding van het hoofdstuk te 
streven naar een voortdurende inbreng van de milieu-aspecten. Dit kan 
worden bereikt door tegelijkertijd met het opstellen van het hoofdstuk 
Verwijdering Afvalstoffen, onderdelen van het MER op te stellen. Op 
deze manier kunnen de planopstellers reeds in een vroeg stadium in 
aanraking komen met de milieu-eff ecten van het voorgenomen beleid, en 
ontstaat de mogelijkheid tot bijstelling daarvan als gevolg van het 
MER. 

Huidige situatie en probleemstelling 
Het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen/MER dient een korte beschrij
ving te geven van het huidige beleid, de knelpunten in dit beleid, 
alsmede de knelpunten in de bestaande milieusituatie. Op basis van 
deze beschrijving kan de probleemstelling van het hoofdstuk Verwijde
ring Afvalstoffen/MER worden geformuleerd. De probleemstelling bepaalt 
samen met de doelstellingen in belangrtjke mate de grenzen waarbinnen 
beleidsalternatieven worden uitgewerkt. 

Do el 
In het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen/MER dienen hoofddoelstel
lingen en de bijbehorende tussendoelstellingen duidelijk te worden 
beschreven. Daarnaast zal per schakel in de verwijderingsketen van de 
diverse afValstoff en moeten worden aangegeven wat de taakstellingen 
zijn en hoe deze moeten worden bereikt. 

Voorgenomen beleid en alternatieven 
Het genereren van alternatieve beleidsopties is een belangrijk onder
deel van het MER. Er zijn veel alternatieven mogelijk, maar het is 
niet de bedoeling deze allemaal in het hoofdstuk Verwijdertng Afval
stoffen/MER te beschrijven en uit te werken. Er dient dus een selectie 
plaats te vinden van de belangrijkste alternatieven. De Commissie 
geeft in haar advies enkele vraagpunten en aandachtspunten waaraan bij 
het ontwikkelen en selecteren van alternatieven aandacht kan worden 
besteed, als ook een suggestie voor de te volgen werkwijze bij het 
ontwikkelen van alternatieven. 
Tot de uit te werken alternatieven behoren in elk geval de referentie
situatie, het voorgenomen beleid en het meest milieuvrtendelijk alter
natief. 
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Te nemen en genomen besluiten 
In het MER moet warden aangegeven welke besluiten ten grondslag liggen 
aan het in het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen uitgewerkte beleid. 

Milieugevolgen 
De Commissie acht een beschrijving in het MER van de gevolgen van de 
altematieve beleidsopties voor de afvalstromen van belang. 
Voor zover in het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen besluiten warden 
geformuleerd over locatiekeuzen en (schaalgrootte van) concrete ver
wijderingsactiviteiten, dient in het MER aandacht te warden besteed 
aan de concrete milieugevolgen daarvan. 

Vergelijking van alternatieven 
De verschillende alternatieven zullen onderling vergeleken moeten war
den, waarbij de gestelde doelstellingen mede als toetsingskader kunnen 
dienen. 

Leemten in kennis en evaluatie achteraf 
Naast het beschrijven van resterende leemten in kennis, zal in het MER 
ook aandacht moeten warden besteed aan de wijze waarop de uitvoering 
van het plan zal warden geevalueerd. 
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1. INLEIDING 

De provincie Overijssel moet voor 1 rnaart 1995 het Milieubeleidsplan 
1995-1998 (MBP) vaststellen. Dit (integrale) milieubeleidsplan zal 
betrekking hebben op een groot aantal milieutherna's, waaronder de ver
wijdering van afvalstoffen. Het hoofdstuk Verwijdering van het MBP 
treedt in de plaats van de huidige provinciale afvalstoffenplannen. In 
dit hoofdstuk zal het beleid worden geformuleerd voor de verwijdering 
van huishoudelijk afval, bedrijfsafvalstoffen (waaronder bijvoorbeeld 
bouw- en sloopafval, baggerspecie, zuiveringsslib, licht verontrei
nigde grond en mest), autowrakken en gevaarlijk afval. 
Op de totstandkoming van het hoofdstuk Verwijdering van het MBP is de 
regeling voor milieu-effectrapportage (m.e.r.) van toepassing. De Pro
vincie zal voor het op te stellen milieu-effectrapport (MER) eerst 
richtlijnen vaststellen. Daarna worden het MER en het ontwerp hoofd
stuk Verwijdering opgesteld en sarnen in procedure gebracht. 

De Cornrnissie voor de milieu-effectrapportage is per brief van 23 Juli 
1993 in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen voor de richtlij
nen voor het MER (zie bijlage 1). De startnotitie voor bet MER is van 
30 juli 1993 tot en met 17 septernber 1993 ter inzage gelegd (zie bij
lage 2). 
Dit advies voor ricbtlijnen is opgesteld door een werkgroep van de 
Commissie voor de m.e.r. De samenstelling van deze werkgroep is ver
meld in bijlage 3. De werkgroep treedt op narnens de Comrnissie voor de 
m.e.r. en wordt daarom verder in dit advies "de Commissie" genoemd. 
De Cornmissie beeft bij bet opstellen van bet advies ook de door ande
ren ingediende adviezen en opmerkingen in bescbouwing genomen (zie bet 
overzicbt in bijlage 4). 

Opgernerkt dient te worden, dat dit advies voor richtlijnen qua opzet 
afwijkt van de adviezen zoals deze voor projecten op uitvoeringsniveau 
door de Commissie zijn uitgebracbt. Dit is het gevolg van bet feit dat 
dit advies betrekking beeft op een beleidsplan. De Cornrnissie beeft 
alleen die elernenten in bet advies opgenomen, die relevant zijn voor 
rnilieu-effectrapportage op dit strategische niveau. Om die reden is 
het gebruikelijke hoofdstuk "Bescbrijving van de bestaande toestand 
van het milieu" niet als zodanig in dit advies terug te vinden. 
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2. WISSELWERKING TUSSEN HOOFDSTUK VERWIJDERING EN 
MER 

Een belangrijke voorwaarde voor een nuttige inbreng van de milieu
effectrapportage bij de totstandkoming van het hoof dstuk Verwijdering 
is een goede wisselwerking bij het opstellen tussen het hoofdstuk Ver
wijdering (maar liefst het gehele Milieubeleidsplan) en het MER. Door 
de wisselwerking kan worden bereikt dat m.e.r. niet alleen dient voor 
het zichtbaar maken van gevolgen voor het milieu van beleidsalterna
tieven, maar ook om bouwstenen voor beleid te genereren. De Commissie 
adviseert om bij de voorbereiding van het hoofdstuk Verwijdering te 
streven naar een voortdurende inbreng van de milieu-aspecten. 

Op basis van concepten van delen van het ontwerp-hoofdstuk kunnen 
delen van het MER worden opgesteld. Als gevolg van de informatie, die 
uit het MER naar voren komt, kan het dan noodzakelijk zijn om de con
cept-plantekst bij te stellen. Zo worden doorlopend de milieu-effecten 
van het afvalbeleid in het planvormingsproces ingebracht. Meer con
creet kan, voor het meest milieuvriendelijke alternatief, gedacht wor
den aan het ontwikkelen van een set instrumenten waarmee de kans op 
het realiseren van de beleidsdoelen, die voor een bepaalde afvalstroom 
zijn gesteld, zo groot mogelijk is. Door het MER kunnen op deze wijze 
de planopstellers' I in aanraking komen met verdergaande mogelijk
heden dan het beleid dat in de interne werk-documenten is geformu
leerd. Aldus ontstaat de mogelijkheid de voor- en nadelen van milieu
vriendelijker beleid af te wegen. 

Met de bier beschreven aanpak kan worden voorkomen dat in bestuurlijk 
overleg ten tijde van bet opstellen van het ontwerp-hoofdstuk afspra
ken word en gemaakt, die het opstellen van het MER in f eite overbodig 
maken, omdat er geen keuzemogelijkheden meer zijn. Dit betekent onder 
andere dat al bij de planvoorbereiding en het bestuurlijk overleg in 
dat kader, aandacht moet worden besteed aan het benoemen en uitwerken 
van de relevante milieu-aspecten. 

Omdat met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer, het afvalstof
fenbeleid nu integraal in bet Milieubeleidsplan wordt opgenomen, ver
dient bet aanbeveling om ook de resultaten van de and ere hoof dstukken 
van het Milieubeleidsplan, voor zover deze direct of indirect van 
invloed zijn op het afvalstoffenbeleid, te betrekken bij bet opstellen 
van het MER/hoofdstuk Verwijdering. Dit zal de samenhang binnen bet 
gehele Milieubeleidsplan ten goede komen. 

l Wie zijn de planopstellers? Verschillende insprekers hebben te kennen gegeven dat zij bij de opstel
ling van het plan zouden moeten worden betrokken. Zie bijlage 4, inspraakreactie nrs. 6, 10 en 11. 
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3. 

4. 

VORM EN PRESENTATIE 

In het MER moeten verschillende onderwerpen warden beschreven, die ook 
in het het hoofdstuk Verwijdering aan de orde komen. Het betreft met 
name de probleem- en doelstelling en het voorgenomen beleid. Deze 
overeenkomsten maken het aanbevelenswaardig om de hoofdtekst van het 
MER op te nemen in het ontwerp-hoofdstuk Verwijdering. Dit biedt 
tevens de mogelijkheid de omvang van het ontwerp-hoofdstuk/MER te 
beperken. 

Het ontwerp-hoofdstuk/MER moet de keuze-elementen die bepalend zijn 
geweest bij de opstelling duidelijk naar voren brengen. Duidelijk moet 
worden gemaakt welke randvoorwaarden en criteria gehanteerd zijn bij 
de totstandkoming en de vergelijking van de verschillende altematie
ven. Op welke wijze deze vergelijking tot stand gekomen is, moet even
eens worden besproken. 

Onderbouwende informatie kan in bijlagen worden opgenomen. Daartoe 
kunnen ook behoren een verklarende begrippenlijst, een lijst van 
gebruikte afkortingen en een literatuurlijst. 

HUIDIGE SITUATIE EN PROBLEEMSTELLING 

De milieu-effecten van afvalbeleid treden op vele schaalniveaus op, 
van lokaal tot mondiaal. Het is ondoenlijk en ook niet zinvol in het 
MER de milieugevolgen op al deze schaalniveaus te beschrijven. In 
hoofdstuk 8 van dit advies (milieugevolgen) wordt hier nader op inge
gaan. Daarom wordt in dit advies de hieronder beschreven knelpunten
benadering voorgesteld. 

Korte beschrijving huidige afvalbeleid 
Aangegeven moet warden welk beleid voor de verschillende categorieen 
afvalstoffen op dit moment wordt gevoerd. Omdat de ontwikkelingen in 
het landelijk beleid de laatste jaren snel zijn gegaan verdient het 
aanbeveling de verschillen aan te geven tussen het vigerend provin
ciaal beleid en het nationaal en interprovinciaal beleid: in hoeverre 
zijn de recente ontwikkelingen vertaald naar de Overijsselse situatie? 
Uiteindelijk moeten de specifieke knelpunten warden beschreven die 
aanleiding geven tot het bijstellen van het beleid. 

Knelpunten afvalbeleid 
Hier kan worden aangegeven in hoeverre het resultaat van het huidige 
beleid aansluit bij, of afwijkt van, het provinciale beleid. De hier
uit voortkomende beschrtjving van knelpunten (zie ook de startnotitie) 
heeft daarmee het karakter van een als onderdeel van een evaluatie van 
het huidige afvalstoffen-beleid, en motiveert mede de reden van bij
stelling van huidig beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. 
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In de startnotitie is vermeld dat er sprake is van een groot aantal 
knelpunten, varierend van onbekendheid met het afvalaanbod tot organi
satorisch/bestuurlijke problemen. Voor het beschrijven van de knelpun
ten in de hoeveelheden afval kan per categorie afvalstoffen worden 
aangegeven van welk afvalaanbod, welke be- en verwerkingsmogelijkheden 
(inclusief de capaciteit ervan) en welke afzetmogelijkheden nu sprake 
is. Tevens kan worden ingegaan op mogelijke toekomstige knelpunten, 
bijvoorbeeld als gevolg van de groei van het afvalaanbod of het niet 
(tijdig) kunnen realiseren van de gewenste afvalverwijderingsstruc
tuur. 
De bestuurlijk/organisatorische knelpunten dienen te worden geinventa
riseerd. 

Knelpunten milieutoestand 
Ook moeten knelpunten worden beschreven in het streven naar de gewen
ste milieukwaliteit: door zogenaamde "lekken in de verwijderings
keten". Hierbij kan gedacht worden aan bodem- en waterverontreiniging, 
luchtverontreiniging en geurhinder als gevolg van activiteiten op het 
terrein van afvalbe- en verwerking of het ontbreken van dergelijke 
activiteiten. Ook reeds afgewerkte stortplaatsen en gesloten afvalbe
en verwerkingsinricbtingen kunnen een knelpunt vormen, bijvoorbeeld 
bij de uitvoering van bet bodembescbermingsbeleid. 

Probleenistelling 
De beschrijving van de huidige situatie en de optredende knelpunten in 
beleid en milieutoestand moet leiden tot de formulering van de pro
bleemstelling voor bet ontwerp-boofdstuk/MER. Daarbij moet worden 
getracbt een concrete invulling te geven aan de planperiode zelf (1995 
- 1998) en een minder concrete invulling voor de wat langere termijn 
(bijvoorbeeld tot de planhorizon: 2002). Daarnaast moet een bescbou
wing worden gegeven voor de periode tot tenminste 2010 (NMP-ijkjaar), 
waarbij moet worden ingegaan op de knelpunten die zullen optreden als 
gevolg van het einde van de levensduur van de diverse inricbtingen 
(gericbt op storten en verbranden); bet is overigens duidelijk dat de 
levensduur per inricbting zal verschillen. De probleemstelling is een 
belangrijk uitgangspunt voor bet formuleren van de doelen van bet 
beleid in bet Provinciaal Milieubeleidsplan. De probleemstelling en de 
daaruit voortvloeiende doelstellingen bepalen in belangrijke mate de 
grenzen waarbinnen beleids-altematieven moeten worden gezocbt. 
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5. DOEL 

De voorgenomen activiteit behelst in principe het vaststellen van een 
onderdeel van het Milieubeleidsplan inzake de veIWijdertng van diverse 
categorieen afvalstoffen. In de startnotitie is als doelstelling op 
hoofdlijnen voor het toekomstige afvalbeleid van de provincie 
Overijssel vermeld: 
beheersing en sturing van afvalstromen zodanig, dat het ontstaan van 
qfval zo veel mogelijk wordt voorkomen, zo veel mogeljjk afval wordt 
hergebruikt of nuttig toegepast, het overblijvende afval wordt ver
brand 2 ] en alleen het niet verbrandbaar afval wordt gestort. 

Richtinggevend voor het afvalstoffenbeleid in de provinciale plannen 
zijn de doel- en taakstellingen op rijksniveau. 
Inzichtelijk zal in elk geval moeten worden gemaakt in hoeverre de 
voornemens uit het Tienjarenprogramma Afval 1992-2002 van het Afval 
Overlegorgaan, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-Plus), de 
Notitie Preventie en Hergebruik en het ontwerp-Meerjarenplan Gevaar
lijk Afval zullen warden gehanteerd en warden vertaald naar de 
Overijsselse situatie. Daarbij is het van wezenlijk belang welke ijk
jaren worden gehanteerd. De Commissie acht het van belang dat bij het 
opstellen van provinciale scenario's zoveel mogelijk dezelfde ijkjaren 
warden gebruikt als in de genoemde beleidsplannen. Waar deze jaren 
verschillen dient gemotiveerd te warden aangegeven welke ijkjaren zul
len warden gebruikt. 
In het hoofdstuk Ve:rwijdering moet warden aangegeven hoe de doelstel
lingen en taakstellingen van het afvalstoffenbeleid dienen te warden 
gerealiseerd. Daarmee wordt het kader geboden voor het concrete uit
voertngsniveau (realiseren preventie, inzameling, be- en verwerking, 
verbranden en storten, nazorg). Naar het oordeel van de Commissie 
behoren tot dat kader ook randvoorwaarden en criteria voor locatie
keuzen en voor beoordeling van vergunningaanvragen. Voor vergunning
aanvragen beveelt de Commissie aan in het ontwerp-hoofdstuk VeIWijde
ring/MER te verwoorden welke toetsingskaders gehanteerd warden bij 
vergunningverlening. 

In het ontwerp-hoofdstuk Ve:rwijdering/MER dienen de einddoelstellingen 
en de bijbehorende tussendoelstellingen duidelijk beschreven te war
den. Per schakel in de veIWijdertngsketen van de diverse categorieen 
afvalstoffen zal moeten warden aangegeven wat de taakstellingen voor 
de betrokkenen zijn en hoe deze moeten warden bereikt. 

2 Hierb:ij wordt vermeld dat het ook kan gaan over technieken anders dan verbranden waannee het volume 
van afVal op vergelijkbare wijze kan warden gereduceerd, tegen vergelijkbare kosten en met vergelijk
bare milieu-effecten. 
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De landelijke taakstellingen inzake verwijdering, hergebruik en pre
ventie van afvalstaffen zijn in de afgelapen twee jaar reeds bijge
steld. Gegeven het taenemend belang dat aan preventie en herge
bruik 3 ) wardt gegeven, zawel in het averheidsbeleid als binnen de 
industrie en huishaudens, is het magelijk dat deze taakstellingen in 
de komende jaren verder zullen warden bijgesteld. Het formuleren van 
taakstellingen welke verder gaan dan de nu landelijk geldende dient 
dan ook te warden oveiwagen. 

6. VOORGENOMEN BELEID EN ALTERNATIEVEN 

6. 1 Te beschouwen alternatieven 

In het MER moet het vaargenamen beleid, alsmede alternatieven daar
vaar, beschauwd warden. Naar het aardeel van de Cammissie is hierbij 
het beschouwen van alternatieven waarin met verschillende taakstel
lingen gewerkt wardt een belangrijk punt. Het verdient aanbeveling de 
taakstellingen vaar de diverse categorteen afvalstaffen vaar het vaar
genamen beleid en de beschauwde alternatieven za averzichtelijk mage
lijk, bij vaarkeur in matrixvarm, te presenteren. 

Op de antwikkeling van alternatieven wardt ingegaan in §6.2. In het 
MER dienen, naast het vaargenamen beleid, in ieder geval aan de arde 
te kamen: 

- Referentiesituatie: 
Dit betreft de situatie waarin het huidige beleid wardt vaartgezet. 
Deze situatie dient als referentie vaar het vaargenamen beleid. 
Voor de beschrijving van deze situatie kan gebruik warden gemaakt 
van de in haafdstuk 4 gevraagde beschrijving van het huidige 
gevaerde beleid vaar alle in aanmerking kamende afvalstaff en' I 
met de daarbij beharende autaname antwikkeling. 

- Meest milieuvriendelijk alternatief: 
Bij dit altematief warden de meest vergaande, maar nag wel realis
tische, taakstellingen vaar preventie en hergebruik, en de best 
bestaande magelijkheden ter bescherming van het milieu gehanteerd. 
Op dit alternatiefwardt uitvaertger ingegaan in §6.3. 

3 De definities van de gebruikte begrtppen zijn van belang; zie bijlage 4, inspraakreactie nr. 11. 
4 Dus ook voor baggerspecie; zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 2. 
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6 .2 

6.2.1 

Ontwikkeling van alternatieven 

In §(6.2.1) zal worden ingegaan op een mogelijke procedure voor het 
ontwikkelen van alternatieven. Daarna worden de inhoudelijke aspecten 
van de alternatieven besproken in §6.2.2. 

Procedurele aspecten 

In het op te stellen beleidsplan komen vele beleidsbeslissingen aan de 
orde. Het is niet mogelijk om alle beleidsbeslissingen in het MER te 
beschouwen. In het MER kunnen slechts de belangrijkste beleidsbeslis
singen (inclusief alternatieven voor deze beslissingen) uitvoerig aan 
de orde komen. Enkele samenhangende alternatieven dienen ontwikkeld te 
worden door het maken van combinaties van belangrijke beleidsbeslis
singen. De Commissie onderscheidt bij de ontwikkeling van alternatie
ven de volgende stappen: 

A Selectie van relevante punten waarover beslissingen moeten warden 
genomen. 
De Commissie acht met name beleidsbeslissingen over de in de vol
gende subparagraaf genoemde vraagpunten van belang. Bij de selectie 
van relevante beleidsbeslissingen kan de analyse van knelpunten 
(zie hoofdstuk 4) als eerste uitgangspunt dienen. 
In het MER di en en vooral beslissingen aan de orde te komen die ken -
merkend zijn voor de problematiek in Overijssel. Beleidsvragen 
waarover op landelijk niveau reeds besluiten zijn genomen (bijvoor
beeld het prefereren van verbranden boven storten), worden door de 
Commissie niet relevant geacht. 
Beleidsvragen over regionale samenwerking in NAO-verband alsmede 
over de te kiezen verwijderingsmethoden en de daarvoor benodigde 
capaciteit dienen wel beantwoord te worden. Tevens moet worden aan
gegeven welke eisen ten aanzien van het benodigde voorzieningen
niveau bij afvalinrichtingen gelden, specifiek voor de provincie 
Overijssel. Het gaat hier niet om beslissingen op uitvoerings
niveau; deze kunnen bij m.e.r.-procedures ten behoeve van de ver
gunningverlening voor inrichtingen aan de orde komen. 

B Combineren van beleidsbeslissingen inzake de onder A geselecteerde 
punten tot altematieven. 
Allereerst kan een groot aantal alternatieven worden gegenereerd 
(het precieze aantal is afhankelijk van het aantal geselecteerde 
beleidsbeslissingen). Door deze alternatieven globaal te laten sco
ren op basis van de gestelde beleidsdoelstellingen kan een eerste 
indruk van de relatieve kwaliteiten van de alternatieven worden 
verkregen en kan tevens een eerste selectie van alternatieven 
plaatsvinden. Daarbij is met name de realiteitswaarde van de alter
natieven van belang. Vervolgens kan de verdere selectie van alter
natieven plaatsvinden. Daarbij is het noodzakelijk beleidspriori
teiten te expliciteren. 
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Bij deze selectie van alternatieven speelt informatie een belang
rijke rol. Dit betreft zowel feitelijke informatie, zoals de 
milieu-situatie en aspecten van doelmatigheid, alsook methodische 
informatie, dat wil zeggen informatie over de wijze waarop de fei
telijke informatie wordt geaggregeerd, beoordeeld en afgewogen. In 
de hoofdstukken 8 en 9 van dit advies wordt nader ingegaan op de 
alternatievenafweging. 

6 .2.2 lnhoudelijke aspecten 

Hoe ziet de gewenste toekomstige verwijderlngsstructuur er uit? 

- Welke modules (gescheiden inzameling, transport, verbranding enz.) 
zijn in de gewenste verwijderingsstructuur te onderscheiden? 

- Voor welke afvalstromen, -componenten en -fracties is een bepaalde 
module van belang? 

- Bij de beschrijving van de beleidsalternatieven zal het groei-per
centage van het afvalaanbod gevarteerd moeten warden, teneinde de 
gevoeligheid van het voorgenomen beleid voor deze vartatie zicht
baar te maken. 

- Aangegeven moet warden voor welke van de 29 prioritaire afvalstro
men uit de VROM-notitie "Preventie en Hergebruik" een speciaal op 
preventie en hergebruik gericht beleid ontwikkeld zal warden en hoe 
dit beleid samenhangt met dat van de landelijke overheid (zie ook 
hoofdstuk 5 van dit advies). 

- Welke onderlinge verhouding van modules wordt nagestreefd? Welke 
taakstellingen warden gehanteerd? 
Het is van belang de consequenties toe te lichten indien bepaalde 
uitgangspunten en aannamen niet hanteerbaar blijken te zijn. 

- Naast taakstellingen acht de Commissie de wijze waarop uitvoering 
gegeven gaat warden aan het beleid van belang. Bijvoorbeeld op 
welke wijze de doelgroepen gestimuleerd worden initiatieven te ont
plooien op het gebied van hergebruik en preventie. Hierbij kan wor
den gedacht aan de effecten van milieuzorgsystemen en milieuver
slagen van vergunningplichtigen. 
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- Wat is de omvang van de verschillende be- en verwerkingsinstalla
ties? Uitgaande van de gehanteerde taakstellingen voor zal moeten 
worden aangegeven welke consequenties deze hebben voor de omvang 
van verwerkingsinstallaties en stortplaatsen. In de huidige plan
vorming dient een gemotiveerde capaciteitsberekening te worden mee
genomen s). 

- Op welke schaal (regionale, provinciale, bovenprovinciale schaal) 
dienen deelprocessen zoals compostering en verbranding te worden 
gerealiseerd? 

- Aangegeven dient te worden welke minimumcapaciteit be- en verwer
kingsinrichtingen dienen te hebben teneinde tot een milieuhy
gienisch en bedrijfseconomisch verantwoorde bedrijfsvoering te 
kunnen komen. 

- De provincie Overijssel maakt deel uit van het Noordelijk Afval 
Overlegorgaan, waarin wordt samengewerkt met de provincies 
Friesland, Drenthe en Groningen. Dit betekent dat op interprovin
ciaal niveau samengewerkt kan worden. De dientengevolge te realise
ren schaalgrootte van de afvalverwerking en meer in het bijzonder 
van de afvalverbranding (wat is de rol van de GAVI in Wijster voor 
het Overijsselse afval en van de AVI te Boeldershoek voor het afval 
uit de noordelijke regio 6 )?) zal in het hoofdstuk Verwijdering 
moeten worden uitgewerkt. In dit verband wordt ook geadviseerd 
bestaande regionale indelingen ten aanzien van afvalverwerking in 
heroverweging te nemen; deze suggestie wordt overigens ook al in de 
startnotitie gedaan. Duidelijkheid ten aanzien van landsgrens over
schrijdend afvaltransport en afvoer van afval naar andere provin
cies is ook gewenst. 
Voor een deel van de hierboven genoemde aspecten kan in het 
ontwerp-hoofdstuk/MER verwezen worden naar het hoofdstuk "reeds 
genomen besluiten" en de aan die besluiten ten grondslag liggende 
(milieu) studies. 

- Op welke locaties vindt afvalbe- en afvalverwerking plaats (hierbij 
dient een onderscheid gemaakt te worden in gevallen waar de provin
cie of anderen betrokken zijn)? 
Gewezen wordt op de noodzaak locatie-alternatieven' I in het MER 
op te nemen, wanneer in het hoofdstuk, concrete nieuwe locaties voor 
de be- en/of verwerking van afvalstoffen worden aangewezen. Worden 
dergelijke altematieven niet in het MER beschouwd, dan zal later 

5 Voor de baggerspecie kan worden uitgegaan van het concept Provinciaal Baggerspecie Beleidsplan; zie 
bijlage 4, inspraakreactles nrs. 1 en 4. 

6 Zie bijlage 4 , inspraakreactie nr. 5. 
7 Hierbij moet worden gedacht aan locatiekeuzen voor verbrandingsinstallaties, stortplaatsen, afvalover

slagstatlons, baggerspeciedepots, autowrakkeninrichtingen en depots voor verontreinigde grond en C , -
afval. 
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door de uitvoerders alsnog een locatie-MER moeten warden opgesteld. 
Criteria en inhoudelijke randvoorwaarden waaraan een te kiezen 
locatie moet voldoen, moeten dan deel uitmaken van de te beschouwen 
altematleven. In de startnotitle worden enkele criteria voor loca
tiekeuzen genoemd. De Commissie adviseert om naast deze criteria 
meerdere locatiecriteria in het MER te differentieren en te opera
tionaliseren "]. Dit kan leiden tot criteria die gegroepeerd wor
den per deelbelang. Deelbelangen zijn bijvoorbeeld ruimtelijke 
ordening, milieuhygiene, waterhuishouding en doelmatigheid van de 
afvalverwerking. Ten behoeve van de selectie van locatiekeuzen is 
het noodzakelijk niet alleen prioriteit aan te geven tussen de ver
schillende deelbelangen, maar tevens tussen de criteria per deel
belang. Het is immers belangrijk <lat vooraf duidelijk wordt gemaakt 
welke betekenis moet worden toegekend aan milieu -criteria ten 
opzichte van andere criteria. Daarom moeten wegingscoefficienten 
worden gebruikt om te voorkomen dat verschillende aspecten op zeer 
verschillende wijze warden gewogen. Er moet warden gewaakt voor 
sectorale besluitvorming. Multi-criteria-analyse kan hierbij goed 
toegepast worden. 

Op welke wijze wordt de gewenste verwijderlngsstructuur gereali
seerd 9 ]? 

- Binnen welke termijnen zouden de verschillende onderdelen van de 
gewenste verwijderingsstructuur gerealiseerd moeten zijn teneinde 
de gewenste verwijderingsstructuur te verwezenlijken? 

- Welke taakverdeling tussen de provincies in de NAO-regio Noord 
wordt gehanteerd? 

- Welke doelgroepen worden onderscheiden? 
- Welke taakverdeling tussen provincie en (samenwerkende) gemeenten 

wordt gehanteerd? 
- Welk instrumentarium (voorlichting, financiele ondersteuning e.d.) 

wordt gehanteerd? 
- Welke maatregelen worden op andere beleidsterreinen door de provin

cie getroffen, die van invloed zijn op hoeveelheid en samenstelling 
van het geproduceerde afval? 

- Welke regelgeving wordt gehanteerd ten aanzien van exploitatie en 
beheer van stortplaatsen, afvaloverslagstations, baggerspeciede
pots, autowrakkeninrichtingen, depots voor verontreinigde grond en 
verbrandingsinstallaties? 

- Wordt afzet van produkten van recycling gestimuleerd? 

8 Hierbij client gebruik te worden gemaakt van de criteria die worden vermeld in de verschillende be
leidsplannen (o.a. Tienjarenprogramma Afvalstoffen). 

9 Zie bijlage 4, inspraakreacties nrs. 1, 4 en 9. 
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6.3 

Hoe wordt de gewenste structuur voor zowel de korte als de lange ter
mijn, in stand gehouden? 

- Met behulp van welk instrumentarium (bijvoorbeeld financiele rege
lingen zoals transportkostenverevening, unif orme I gediff erentieerde 
verwerkingstarieven, fondswerving ten behoeve van nazorg enz.) 
wordt het beleid uitgevoerd? 
Welke voorzieningen worden getroffen in geval door onvoorziene 
omstandigheden (tijdelijke) uitbreiding c.q. vervanging van be- en 
verwerkingscapaciteit noodzakelijk zal zijn? 

- Hoe worden nieuwe ontwikkelingen/technieken ingepast die tijdens de 
planperiode ter beschikking komen? 

- Hoe vindt handhaving plaats bij specifieke inrichtingen, die veel 
kans op milieuverontreiniging kunnen geven? 

- Welke prioriteitsstelling vindt plaats bij de handhaving in de 
keten van de afvalverwijdering: waar vindt wat plaats? 

- Met welke capaciteit en taakverdeling wordt het handhavingspro
gramma uitgevoerd? Wordt aangesloten bij bestaande registratiesy
stemen' 0 ]? 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

In het MER dient een meest milieuvriendelijk alternatief uitgewerkt te 
worden. Dit nog wel realistische alternatief zal bestaan uit een com
binatie van de meest milieuvriendelijke beleidsbeslissingen ten aan
zien van diverse vraagpunten (zie §6.2.2). 
Het zal voor de diverse categorieen afvalstoffen de meest vergaande 
taakstellingen inzake preventie en hergebruik bevatten. De taakstel
lingen voor het meest milieuvriendelijke alternatief kunnen in matrix
vorm worden gepresenteerd. Het meest milieuvriendelijke alternatief 
kan zich tevens van de andere alternatieven onderscheiden door bij
voorbeeld: 
- het zo snel mogelijk beeindigen van uit milieuhygienisch oogpunt 

ongewenste situaties en structuren; 
- een zo snel mogelijke realisatie van de gewenste afvalverwijde

ringsstructuur; 
- een maximale inzet van beschikbaar instrumentarium (veel voorlich

ting, financiele ondersteuning e.d.) en de ontwikkeling van beno
digde aanvullende instrumenten, daarbij kan worden gedacht aan een 
regeling ten aanzien van de exploitatie en het beheer van stort
plaatsen; 

- een maximale provinciale inspanning bij de handhaving van de wet
geving inzake verwijdering van afvalstoffen; 

10 Zie bijlage 4, inspraakreactie nr. 10. 
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7. 

- een set van criteria en randvoorwaarden voor locatiekeuzen, die 
zodanig geoperationaliseerd zijn en in prioriteitsvolgorde zijn 
gezet, dat zij tot de meest-milieuvriendelijke locatiekeuzen zullen 
leiden; 

- de keuze voor best bestaande technieken en de meest milieuvriende
lijke verwerkingstechnieken; 

- de keuze voor de meest milieuvriendelijke wijze van transport (per 
schip of trein}. 

TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN 

In het MER moet worden aangegeven welke besluiten ten grondslag liggen 
aan het in het hoof dstuk Verwijdering uitgewerkte beleid. Daarnaast 
dient te worden aangegeven op welke wijze het besluit over het hoofd
stuk Verwijdering tot stand komt, en voor wie de inhoud ervan gevolgen 
zal hebben. Hierbij kan tevens worden ingegaan op de mate van bindend
heid van de besluiten. 
Indien er (milieu)studies aan de basis staan van reeds genomen beslui
ten kan hier in het hoofdstuk Verwijdering/MER naar verwezen worden 
ter onderbouwing van de gemaakte keuzen. Er dient een duidelijk onder
scheid gemaakt te worden in reeds genomen besluiten enerzijds en aan
namen en uitgangspunten in het hoofdstuk Verwijdering/MER anderzijds. 
In de planperiode te verwachten besluiten, die van invloed zullen zijn 
op het afvalbeleid gedurende de planperiode, kunnen hier globaal wor
den besproken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan mogelijke 
besluiten van de Rijksoverheid op het gebied van preventie van afval
stoffen, alsmede ook aan in AOO- en NAO-kader' 'I gemaakte afspra
ken' 2

]. 

Ontwikkelingen die plaatsvinden op basis van het vigerende provinciaal 
beleid mogen alleen buiten beschouwing worden gelaten in dit milieu
effectrapport als: 
- de principebesluiten de beleidsbeslissingen in het hoofdstuk Ver

wijdering niet bij voorbaat doorkruisen; 
- het besluit al anderszins in een MER wordt meegenomen (bijvoorbeeld 

over zuiveringsslib). 

In dit hoofdstuk dient toegelicht te worden <lat het hoofdstuk Verwij
dering als toetsingskader zal dienen voor de beschikkingen inzake ver
gunning-aanvragen voor afvalbe- en verwerkingsinrichtingen. 

11 Zie bijlage 4, inspraakreactle nr. 6. 
12 Voor bouw- en sloopafval moet onder andere worden tngegaan op het Implementatleplan bouw- en sloopaf

val; zie bijlage 4, inspraakreactle nr. 10. 
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8. 

13 CML 1992 

MILIEUGEVOLGEN 

De milieugevolgen van het in het hoofdstuk Verwijdering voorgenomen 
beleid, alsmede van de altematieven voor dat beleid, spelen zich af 
op verschillende schaalniveaus. Uitputting van grondstoffen, bijvoor
beeld, speelt zich af op mondiaal niveau, luchtverontreiniging door 
afvalverbranding op nationale schaal. Dientengevolge is het niet goed 
mogelijk de eff ecten van provinciaal afvalstoff enbeleid op het milieu 
in kwantitatieve zin te voorspellen. De Commissie is van oordeel dat 
een dergelijke kwantitatieve weergave van de milieugevolgen van het 
beleid op water, bodem, lucht, grondstoffen en energieverbruik ook 
niet noodzakelijk is om een goed beeld te geven van de eff ecten van 
het beleid. In dit hoofdstuk dienen naar het oordeel van de Commissie 
wel de gevolgen van het afvalbeleid op de afvalstromen zelf te warden 
beschreven als ook de milieu-effecten van concrete afvalbe- en verwer
kingsactiviteiten. 

Methodiek 
Bij het beschrijven van eff ecten gerelateerd aan de gekozen verwij
deringsstructuur zou een systeembenadering gevolgd kunnen warden, 
waarbij de toe te passen technieken binnen het verwijderingssysteem 
als aparte processtappen herkenbaar zijn. De stromen uit en naar het 
milieu (bezien vanuit het verwijderingssysteem) bieden een mogelijk
heid om als maat te functioneren voor de milieu-effecten van het ver
wijderingssysteem. Het betreft stromen in termen van onttrekkingen 
grondstoffen, emissies van (afval)stoffen, ruimtebeslag etc. Milieu
winst in termen van opgewekte energie, het beschikbaar komen van 
secundaire grondstoffen en dus het verminderen van milieubelasting 
gerelateerd aan het opwekken van primaire energie en primaire grond
stoffen kan eveneens in beschouwing worden genomen. De methodiek waar 
deze gedachtengang op is gebaseerd is beschreven in de "Handleiding 
voor milieugerichte levenscyclus van produkten ' ' )" en specifiek voor 
afvalverwijdering uitgewerkt in het artikel "Het afwegen van alter
natieven bij afvalverwijdering' 4 

)". 

Omdat een van de voornaamste doelstellingen van het afvalstoff enbeleid 
van de provincie gericht is op meer preventie en hergebruik, dient 
tevens kwantitatief voor alle afvalstromen weergegeven te warden hoe 
deze zich gedragen in de onderscheiden beleidsalternatieven. De verde
ling van de hoeveelheden afvalstromen over de verschillende schakels 
in de afvalverwijderingsketen (preventie, hergebruik, verbranding 
etc.) en over de tijd' 'I dient dus te warden aangegeven. Voorts is 
uiteraard van veel belang in hoeverre preventie wordt gerealiseerd. 
Op deze wijze wordt in deze effectbeschrijvingen aangehaakt bij de 
brongerichte koers van het afvalstoff enbeleid. 

14 Milieu nr. 6, 1992 
15 Zie bijlage 4, inspraakreactle nr. 2. 
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Milieu-effecten afvalbeleid 
Aangegeven dient te worden in hoeverre de "knelpunten afvalbeleid" 
(zie hoofdstuk 4) door voorgenomen beleid en altematieven worden 
opgelost. 

Milieu-effecten van afvalverwerking 
Bij de beschrijving van de milieu-effecten van de afvalverwerking 
dient voortgebouwd te worden op de beschrijving van de ''bestaande 
knelpunten milieutoestand" (onderdeel van hoofdstuk 4, "huidige situ
atie en probleemstelling"). In dat geval gaat het om concrete, groten
deels kwantificeerbare verontreinigingen en aantastingen op inrich
tingsniveau. Dergelijke effectbeschrijvingen zijn op dit niveau name
lijk wel goed mogelijk. Uit deze beschrijving dient naar voren te 
komen in welke mate het voorgenomen beleid en de altematieven oplos
singen bieden voor de beschreven knelpunten. 

Negatieve milieu-effecten nieuw afvalbeleid 
Naast de verbeteringen als gevolg van bet voorgenomen beleid en het 
meest milieuvriendelijk altematief dient ook aan de mogelijk nega
tieve milieu-effecten van de alternatieven aandacht besteed te warden. 
Gedoeld wordt op milieugevolgen die op kunnen treden bij bepaalde vor
men van hergebruik en nuttige toepassing, energiegebruik en geur
hinder. 

Milieu-effecten locatiekeuzen 
Indien in het hoofdstuk Verwijdering besluiten warden geformuleerd 
over locatiekeuzen en (schaalgrootte van) concrete be- en verwerkings
activiteiten, dienen daarvan in het MER de milieugevolgen beschreven 
te worden. Hierbij dient aangesloten te warden bij de milieu-criteria 
die genoemd zijn in de startnotitie en in §6.2.2 van dit advies. Hier
bij wordt gedacht aan activiteiten zoals stortplaatsen, scheidings
installaties, bouw- en sloopafvalinstallaties, composteringsinstal
laties, inrichtingen voor op- en overslag, transportbewegingen en de 
aanleg en het gebruik van verschillende voorzieningen daarvoor (weg, 
rail, water, buisleiding), en dergelijke. Voor deze activiteiten zal 
nagegaan moeten worden in hoeverre zij van invloed zijn op: 
- lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, geluidhinder, stof- en 

stankoverlast, ruimtebeslag, volksgezondheid en veiligheid; 
- ecologische en cultuurhistorische structuren op de betreffende 

locatie; gevoelige organismen, levensgemeenschappen en ecosystemen 
op of nabij de betreff ende locatie; 

- landschappelijke en cultuurhistorische samenhang in de omgeving van 
de locatie. 

Tevens moet worden nagegaan wat de kans is op cumulatie (zowel in 
positieve als in negatieve zin) van milieu-effecten bij clustering van 
afvalbe- en verwerkingsinstallaties. 
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9. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Uit de vergelijk:ing van de alternatieven dienen duidelijk de verschil
len tussen de altematieven naar voren te komen. 
In de vergelijking van de alternatieve beleidsopties dient een toet
sing aan de uitgangspunten zoals gevraagd in hoof dstuk 5 centraal te 
staan. Waar deze doelstellingen zijn vertaald in getalsmatige taak
stellingen (bijvoorbeeld 10% preventie conform het NMP-Plus voor alle 
afvalstromen te zamen) dienen de beleidsopties daaraan getoetst te 
worden. Bij dit deel van de vergelijking van de altematieven dient 
zoveel mogelijk met hoeveelheden afvalstoffen en de verdeling daarvan 
over de schakels van de afvalverwijderingsketen te worden gewerkt. De 
vergelijking dient zowel per afvalstroom als voor alle afvalstromen 
gezamenlijk te worden gemaakt. In de vergelijking verdient het aan
beveling dat de doelmatigheidsaspecten uit de Wet Milieubeheer worden 
meegenomen. Gezien het strategische niveau en de beperkte meetbaarheid 
van de eff ecten op dat niveau, zal genoemde vergelijking het karakter 
van een kwalitatief deskundigen oordeel dragen. 

De methode voor effectbeschrijving uit hoofdstuk 8 biedt de mogelijk
heid om kengetallen te genereren, zodat tot op zekere hoogte een kwan
titatieve vergelijking van de milieu-aspecten gerelateerd aan de ver
scbillende altematieven mogelijk wordt. De Commissie wil in deze ech
ter wijzen op bet gevaar van bet introduceren van scbijnnauwkeurig
heid. Een gevoeligbeidsanalyse kan in dit verband zinvol zijn. 
Hoewel niet verplicbt in bet kader van m.e.r., benadrukt de Commissie 
dat bij de vergelijking van de altematieve beleidsopties een beschou
wing over de kosten van de beleidsopties van belang is, alsmede een 
weergave van de bescbikbare budgetten voor met name beleid ten aanzien 
van preventie en gescbeiden inzameling. Ook de overige factoren (zoals 
acceptatie en organisatie) die de keuze voor, en vormgeving van het 
voorgenomen beleid hebben bepaald kunnen bij de vergelijking van 
altematieven betrokken worden. 
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10. LEEMTEN IN KENNIS 

Een overzicbt van de leemten in kennis en informatie die na de analy
ses van de milieu-effecten zijn overgebleven en die tot onvolledigheid 
leiden, moet in het MER worden gegeven, alsmede de redenen waarom deze 
leemten zijn blijven bestaan. Gegevens die voor de besluitvorming cru
ciaal zijn, mogen niet tot de leemten in kennis behoren. Aangegeven 
moet worden wat de gevolgen van deze leemten in kennis zijn voor de 
besluitvorming en op welke wijze daarmee wordt omgegaan. 

11. EVALUATIEACHTERAF 

Het onderzoeksprogramma voor de zogenaamde "evaluatie-achteraf' moet 
worden vastgesteld bij het nemen van het besluit; in dit geval dus bij 
het vaststellen van het hoofdstuk Verwijdering door Provinciale 
Staten. Het is aan te bevelen om het opstellen van <lit onderzoekspro
gramma te combineren met het opstellen van bet MER en het hoofdstuk 
Verwijdering en wellicbt met het Milieubeleidsplan als geheel. Dat 
maakt het mogelijk om bet onderzoeksprogramma te richten op het eva
lueren van de voortgang in de uitvoering van het geformuleerde beleid. 
Overwogen kan worden om ook de criteria en randvoorwaarden voor de 
locatiekeuzen bij de evaluatie te betrekken. 
Het formuleren van kwantitatieve doelstellingen zal de evalueerbaar
heid van het hoofdstuk Verwijdering versterken en het bijsturen van 
het beleid vergemakkelijken. Daarbij is duidelijkheid over de te han
teren ijkjaren gewenst. 
Wanneer bet evaluatie-onderzoek wordt opgevat als een permanente taak 
wordt het mogelijk om bij de uitvoering van het beleid in te spelen op 
de zich voordoende ontwikkelingen. Door beleidsaanpassingen kan dan 
tijdig worden gereageerd op nieuwe inzicbten in de milieuproblematiek, 
veranderende ideeen over bet afvalbeleid en problemen in de planuit
voering. De evaluatie leidt dan tot continuiteit in de beleidsontwik
keling. De functie van het plan wordt daarmee versterkt. 

Naar het oordeel van de Commissie dienen de volgende aspecten in ieder 
geval in het onderzoek-programma te worden opgenomen: 
• de positie van bet evaluatie-onderzoek in de plan-uitvoering; 
• de wijze waarop de resultaten van de evaluatie worden teruggekop-

peld naar de plan-uitvoering; 
• de te onderzoeken variabelen; 
* de te hanteren methoden en technieken van onderzoek; 
• het moment en de wijze van verslaglegging van de evaluatie. 
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12. SAMENVATTING VAN HET MER 

In de samenvatting van bet MER zal kort en overzicbtelijk de kem van 
de belangrijkste onderdelen van bet MER moeten warden weergegeven, bet 
verdient de voorkeur te verwijzen naar de boofdstukindeling van bet 
MER. 
De samenvatting dient aan bet bevoegd gezag en aan een zo breed moge
lijke publiek voldoende inzicbt geven voor de beoordeling van bet MER 
en van de daarin beschreven gevolgen voor bet milieu van de voorgeno
men activiteit en de bescbreven altematieven. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieu-effectrapport 

over het Milieubeleidsplan 
Hoofdstuk Verwijdering 

Afvalstoffen 
provincie Overijssel 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 21 juli 1993. waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Commissie voor de 

milie~-effec!ra;:ipor1ag9 
ingckc,·:"':.c:n-:-:-.,--~-:--;:-:-:--:-::;=_::_ _ _, 

nummar 

dossier 

De commissie voor de Milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk 
MMI 93/32oe 

Bijlagen Doorkies nr . Inlichtingen bij 
div. 25 14 59 hr. w. Gerritsen 

Onderwerp 

p,, .. ,;oJr~· .. 

P1 •'I in .. ·1~· l)\ ~-;,:, •• -: 

P1· .. 1!•u' J<i,•-;~ 

:0-1•••1l(;B b\ .. : ~l· 

T .. :kl~•"r; , 1 ~~ .:::; .:s .:; 
' r~·k!:.i'.\ 1'~:' .:; _:., 5·' 

Ca tum 
21 01 1993 

23- JUU 1993 

Startnotitie Milieu-effect~apport. Hoofdstuk verwijdering afvalstoffen 
provinciaal milieubeleidsplan 1995-1998 . 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 . 13 van de Wet milieubeheer, doen wi] 
u bijgaand in vijfvoud toekomen een exemplaar van de startnotitie ten behoeve 
van de milieu-effectrapportage voor onderdelen uit het hoofdstuk verwijdering 
afvalstoffen van het provinciaal milieubeleidsplan. 

Wij verzoeken u ons conform artikel 7.14 van genoemde wet, advies uit te 
brengen en wel uiterlijk 17 or.tgbg>:: 1993. 

Een exemplaar van de bekendmaking, evenals het te volgen tijdschema tot en met 
de vaststelling van de richtlijnen doen wij u hierbij (eveneens in vijfvoud) 
ter kennisneming toekomen. 

Gedeputeerde staten van Overijssel, 

voorzitter , 

griff i er 1 

l f. ~UJ·"'-'A 
......... ·..-,.··:: 

~ir· ··- : -. . · .. ,_ 
. l ~r rm -,.,, 

- U,~l}_'::_ .; 

.•· .. • .. 
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Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 143 d.d. 30 juli 1993 

;.~ver;jssel 
""er E 

Bekendmaking 

I 
lt>Jprook S!artnotine voor Millcv·fffKlrc?portoge""' 
behoove van hccld11vk Ycrwijdering Alvcl>k71fcn vcn 
hct proYiridool miOou·~lo>cl>plc,, p«>vinc;e Ovcri"i>sd 
1995-19'98 

Op srond '""" .. "til<d ~ .9 ""' de Wet mlliaib<bcc: ''"•td• vNl' l nuart . 
199S ocn pn"'inciul :nilicub<ldc!splon Opt<01cld. 
E<n ondcrdcd "111 dit pbn z:il hct boo(d>1W; Ycrwl)dcrini M'21-
$(0tfcn zijn, ond~r andcrc voorbcco gcregcld in hcE prorinci:ilc -:. , 
"""lsto!l'Cl!pliltl (P.A.P.), 11<:1 pr<J\indolc •u10 .. nkl«npl>n (P.A,P.O.) 

· .· en b<n nih·cringsslibpl>n (Z.U.l.P.). 
·. \>Oor ondttdcJcn uit dit hoofd,nuk d.fcnt cc.n mUicu··dTtc_tnppon tc 

Worden opsesteld. · , ~ ... 
· Gcl<ckcn gat w~:dcn c:nr: 

,. · •. f bc't ' 'cn"OU (~'C; .. ,, ,,,.J1!c:r- of nlf\+c.r'\"OCr) tn O\'ctsl•s '~ ::af\..J; 
/; .'. ·~- tc: h:smcrc.n focatitoi:ritcri> \'OOC inridu:in&en clic \'O()rJI Qcricht 
·'"\ .'' -,iln ophcrscb..WI:; 

:>·de vc:rdcling Y"1l 11l:en en .,....,...,-oordclljkhcdcn bi=cn de 
· ... or;anisatie "an de af.'21•·crwi~crina, 1cri<b1op<k1otmndk~m!ng. 

van ccn dfccticvc studng van afraJstoff.:nj 
·.~ :- de tcrmijntn \ru.z-b.iMc-n de f;'C'A·cos.tc \··erv»ijdcrinp1uuC1uur 
· : "-ordt .,ctc:mllscud; 

. • hict h:u:itucn \";1:n .s.chi.11.fgroonc;rcn:ua \"OOl 3"·11tJbtrichtin&cn; 
·>:' - de wic.llu-uctuur \'oor-bc--. en VCT'\L'tri:i.Di;:slnsuJL1dei; 

.·::- de Un· tn u:port van ak1lstoB'cn. 

De sartnotit.ie t-c\"41t bet '-oomemcn v:m de pro\incic onr hoc hct 
. boofdmtl< \\:rv.ijJc:'.ng <:'Ui1 pllt li<n en n bc1 l::q;in ,..,, de proccd= •. 
·, Gedoputccrdc s~ien '"n O.·eriju.d zullcn de rkhdijncn '"llSl<llm. 
· la de tkhtJljncn ~'Ordt be:pnJd \ot'clt.c 1.s~c1cn en ahern.o.ticval 

ukcindc1ijk hi hcl mi1icu·dfectnippon z.oudcn moe:lcn wordco ~an~ ;=· 
ge&cvtn of oodc:r.z.ocht. . ·. ;· ' 
u wordt in de gclcscnhcld gencld over de gcwc:nsre mboud , • .,, de ': 
richtlijni:n ()pmcrkinscn te ~en. Na \-astStclling van de richtlijncn 
:ruUcn gedcp1.n:ccrd-c: Staten cp t'-lJis d:aar'\"an ccn milku-cff~ .. 
rap~rt2£e opstcllcn. 

Van> ( 30 juli tot en met 17 •Qt<mber 1993 lrunt u opmcrldnG<n 
O\'Cf wat naar uw rncning in d( richtlijncn moct Staan .sduiftt.lijk. 
indicocn bij .1:cdcpu1ccrdc state!! nn Ovcr:ijssc11 P<mb\ls 10078, 
8000 GB Zwolle. 

De st3TU1otitic k:m \'3naf 30 juli 1993 tot en met 17 septcmbcr 
1993 worden ingc:Dcn: 
J, aedurcndc de opcningst.ijden in de Stad./gcmccntehuizcn in 

O'•crijsscl; 
2. in de bibliothC"ck. \CJ'l hct Pro1,incichuis, LunC"nbcrgstratit 2 tc 

Zwolle. 

Eco OIC!lpbar '""' de >UtUlCtidc lcuot u 1ca<n bctalina >an1ngco bij 
"''""ow· EJ4.G. \'<luwcobmp, tckfoon 038· 251492. De l<o<1cn 
\<Jc de stannoticic (inclusicfvcr:zen·dkos·rcn) ~dragcn f 8,~0. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 

Besluit: Het vaststellen van het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen van het Milieu
beleidsplan Provincie Overijssel 

Categorle Besluit m.e.r.: 18.1 

Activiteit: Het vaststellen van het hoofdstuk Verwijdering Afvalstoffen van het Milieu
beleidsplan Provincie Overijssel 

Stand van zaken: De m.e.r. is van start gegaan met de ter visie legging van de start
notitie op 30 juli 1993, welke duurde tot en met 17 september 1993. Bij brief van 23 
Juli 1993 is de Commissie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het MER. De Commissie heeft een informatiebijeenkomst met bevoegd 
gezag gehad op 24 augustus 1993. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Boonzaaijer 
drs. A.C.P.M. van der Heijden 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 
ir. W.T. van Wijk 

Secretarls van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren en drs. T. Gorter. 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 930824 Dijkgraaf en heemraden van het Vollenhove 930830 
Waterschap Vollenhove 

2 . 930903 Dagelijks Bestuur van het Markelo 930914 
Waterschap de Schipbeek 

3. 930908 Bestuur deelmarkt Afvalstoffen- en Apeldoorn 930916 
kipautovervoer Transport en 
Logistiek Nederland 

4. 930913 Dagelijks Bestuur van het Almelo 930917 
Waterschap Regge en Dinkel 

5. 930913 College van Gedeputeerde Staten Assen 930917 
provincie Drenthe 

6. 930913 Dagelijks Bestuur van het Ootmarsum 930917 
Samenwerkingsverband Twente 

7 . 930915 Samenwerkende Kamers van Koop- Zwolle 930917 
handel in Overijssel 

8 . 930916 Bestuur Verbond van Nederlandse Apeldoorn 930920 
Ondernemingen Overijssel 

9 . 930917 Stichting Milieuraad Hengelo Hengelo 930921 

10. 930917 Belangenvereniging recycling Houten 930921 
bouw- en sloopafval 

11. 930915 College van B&W gemeente Zwolle Zwolle 930928 




