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1. INLEIDING 

De provincie Overijssel is voomemens het Milieubeleidsplan 1995-2003 (MBP) 
vast te stellen. Voor het hoofdstuk Verwijdering in het MBP wordt de procedure 
van milieu-eff ectrapportage (m. e .r.) gevolgd en is een milieu-eff ectrapport (MER) 
opgesteld. In het hoof dstuk Verwij dering wordt het voorgenomen beleid van de 
provincie geformuleerd voor huishoudelijke afval, bedrijfsafvalstoffen, autowrak
ken en gevaarlijk afval. 

Bij brief van 26 juli 1994 is de Commissie voor de milieu-eff ectrapportage door het 
bevoegd gezagverzocht om advies uit te brengen over de inhoud van het MER (bij
lage 1). Het MBP is te zamen met het MER vanaf 22 augustus 1994 ter inzage ge
legd (bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., ver
der te noemen de Commissie. Voor de samenstellingvan de werkgroepwordt ver
wezennaar bijlage 3, waarintevenseenoverzichtwordtgegevenvandebelangrijk
ste projectgegevens. 

Dit advies betreft: 
• toetsing aan de regels voor de inhoud van een MERzoals gesteld in artikel 7. 10 

van de Wet milieubeheer (Wm); 
• toetsing aan de richtlijnen voor de inhoud vanhetMER, zoals vastgesteld door 

het bevoegd gezag in december 1993; 
• signaleringvaneventueleonjuisthedeninhetMER(Wm, artikel 7.23, tweede 

lid). 

Conform artikel 7 .26, tweede lid van de Wm heeft de Commissie de opmerkingen 
die door de diverse insprekers werden ingebracht, bij de ops telling van bet toet
singsadvies in beschouwing genomen 1]. 

Het gaat bier om inspraakreacties die door bevoegd gezag ontvankelijk zijn verklaard en voor zover betrekking 
hebbend op de m.e.r.-plichtlge activiteit. 
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2. ALGEMEEN OORDEEL OVER HET MER 

De Commissie is van mening dat het MER een voldoende basis biedt voor de be
sluitvorming over hethoofdstukVerwijderingvanhet MBP, voorzoverhetmilieu
aspecten betreft. 

Voor de beoordeling van dit MER maakt de Commissie een onderscheid naar de 
m.e.r.-plichtigeactiviteiten(zoalsbeschreveninhetBesluitm.e.r.)enoverigeon
derwerpen. De Commissie is van mening dat de overige onderwerpen een wezen
lijk onderdeel zijn van het MER en derhalve eigenlijk niet los van de m. e.r. -plich
tige activiteiten gezien kunnen word en. Echter het MER is primair beoordeeld op 
basis van de m.e.r.-plichtige activiteiten. 

De m.e.r.-plichtige activiteit omvat: 
• de methode van bewerken, verwerken of vernietigen van afvalstoff en ofhet op 

of in de bod em brengen van afvalstoff en; 
• de capaciteit van die voorzieningen; 
• de locatie van die voorzieningen. 
Dit onderdeel in het MER bevat voldoende milieu-informatie voor de besluitvor
ming. 

Onder overtge onderwerpen wordt onder andere verstaan beschrijving van het 
huidige beleid, resultaten en knelpunten van het huidige beleid, keuze van be
leidsalternatieven, instrumentarium voor de uitvoertng en handhaving van het 
nieuwe beleid. Enkele van deze onderwerpen zijn in het MER onvoldoende be
schreven. 

In het volgende hoofdstuk wordt een toelichting gegeven. 
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3. TOELICHTING 

De indeling van het MER draagt niet bij aan een goede toegankelijkheid. Aparte 
hoofdstukken waarin alle knelpunten, alle alternatieven, alle milieugevolgen en 
vergelijkingvan alle alternatieven beschreven wordenzou bijdragen aan een bete
re leesbaarheid van het MER. 

Het MERgeefteen uitvoerige beschrijvingvan knelpunten. Echter het proces van 
knelpuntenanalyse naar keuzevan beleidsbeslissingen voor de ontwikkelingvan 
alternatieven is niet doorzichtig (zie § 3.2.2). 

Indithoofdstukiseenonderscheidgemaakttussenopmerkingenoverhetm.e.r.
plichtige deel, de overige onderwerpen en algemene opmerkingen. Bij het maken 
van opmerkingen is echter niet gestreefd naar volledigheid. 

3.1 M.e.r.-plichtige activiteiten 

3 .1 . 1 Locatiecriterla 

3.1.2 

Een afgeleide van hetAOO Tienjarenprogrammais "Het Steuntje bij het storten", 
hierna te noemen "Het Steuntje". De hierin genoemde criteria ult de rangschikken
de fase dienen uitgangspunt te zijn voor de afwegingvan locaties in de zoekruim
te2]. 
Deze methode is in het MER niet consequent gevolgd. In de rangschikkende fase 
van "Het Steuntje" worden meer criteria aangegeven dan in het MER worden ge
noemd. De Commissie gaat ervan uit dat bij de locatiekeuzes "Het Steuntje" zal 
worden gevolgd. 

Autowrakken 

In het MER wordt vermeld dat gemeenten bevoegd gezagworden voor de vergun
ningverlening van autowrakinrichtingen. Er worden geen toetsingscriteria voor 
de gemeenten genoemd, waaraan het gemeentebeleid ten aanzien van de auto
wrakinrichtingengetoetstzou moeten worden3

]. Daarbij dient een onderverdeling 
te word en gemaakt in criteria ten behoeve van de vergunningverleningzelf en cri
teria ten behoeve van de inhoud van de vergunningen. Zonder toetsingscriteria 
voor de inrichtingenkan wildgroei optreden met bijbehorende milieugevolgen. De
ze zaken verdienen bij de decentralisatie speciale aandacht. 

2 Zie bijlage 4 , inspraakreactle m. 1. 

3 Zie bijlage 4 , !nspraakreactle m. 9. 
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3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Overige opmerkingen 

Evaluatie van het huidige beleid met knelpuntenanalyse 

In het MER ontbreekt een evaluatievanhet beleid, de instrumenten en de handha
ving4) van alle afvalstromen. Dit heeft tot gevolg, dat geen systematische opbouw 
ontstaat voor de formulering van de knelpunten. Het was inzichtelijker geweest 
een samenvattingvan de evaluatie van het huidige beleid in het MER op te nemen 
en te motiveren waarom voor bepaalde afvalstromen het bestaande beleid wel of 
niet zal word en voortgezet. 

Keuze van beleidsbeslissingen voor ontwikkeling van altematieven 

De in de richtlijnen vermelde procedure voor het ontwikkelen van beleidsalterna
tieven is niet gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat beleidsprioriteiten die tijdens de tot
standkoming van het ontwerp-MBP en het MERzijn gesteld, in het MERnietzijn 
geexpliciteerd. 
Gel et op het grote aantal beleidsbeslissingen in een strategisch plan, is het selec
teren van beleidsbeslissingen ten behoevevan de alternatievenformulering onver
mijdelijk. Echter de motiveringvoor de keuze van aanvullend beleid voor bepaalde 
knelpunten is onduidelijk. 
In dit MER is sprake van een ongelukkige keuze van beleidsbeslissingen ten be
hoeve van de alternatievenformulering. De beleidsalternatieven hebben onder 
meer betrekking op beslissingen betreffende: 
• de toetsingvan de locatiekeuze van inrichtingen aan de ruimtelijke aspecten; 
• criteria met betrekking tot de doelmatigheid van de afvalverwijdering; 
• de organisatie van de afvalverwijdering. 
De keuze die hi eris gemaaktzorgtervoordatde alternatieven die beschreven wor
den weinig tot niet verschillen in hun milieu-effecten. 

Instrumentarlum voor uitvoering en handhaving 

In het MER wordt onvoldoende ingegaan op het instrumentarium dat men wil in
zetten om de doel- en taakstellingen te kunnen realiseren. Voor het beoordelen of 
de benodigde verschuiving van percentages in de afvalstromen kunnen worden 
bereikt moet inzicht word en gegeven in onder andere de benodigde menskracht 
en mogelijke technische maatregelen. Deze ontbreken in het MER. 

Evaluatie van het voorgenomen beleid 

De omschrijving van een toekomstige evaluatie (bladzijden 114 tot en met 117) 
met behulpvan prestatie-indicatorenis op een hoog abstractie-niveau. Wenselijk 
is de evaluatie minder abstract te maken en de drie facetten (hoof dlijnen van het 
voorgenomen beleid, uitvoering en handhaving) bij de evaluatie te betrekken. 

4 Zie bijlage 4, inspraakreactie nr. 9. 
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3.3 Algemene opmerkingen 

3.3.1 Registratiesysteem 

3.3.2 

In het MER komt meerdere malen naar voren dat er leemten in kennis en 
informatie bestaan over de hoeveelheden afvalstoffen dievrijkomen. Ditknelpunt 
zal worden opgelost door het ontwikkelen van een adequaat registratiesysteem. 
Men zal hierbij gebruik maken van het Afval Informatie Systeem en Prognose
model Afvalstoffen (AOO). Onduidelijk is evenwel wanneer men denkt ditregistra
tiesysteem ingevoerd te hebben. 

Relatie MER, MBP en milieuverordening 

OpeenaantalpuntengaathetMBPendemilieuverordeningindebesluitvorming 
verder dan in het MER is aangegeven. Bijvoorbeeld: 
• Op bladzijde 25 van het MBP wordt nader ingegaan op de toetsing bij vergun

ningaanvragen (rechterkolom, re gel 13 en verder). Gesproken wordt over een 
marginale toetsing en een volwaardige toets. Deze laatste zou uitsluitend wor
d en toegepast bij bouw- en sloopafval. In het MERis een onderbouwingniet te
rug te vinden. 

• In het MER wordt vermeld dat ongeveer 76 % van het Overijsselse afval uit be
drijfsafval bestaat (bladzijde 1 7). Baggerspecie is hiernogniet bij geteld (blad
zijde 77). In de tabellen 2.3-3 en 2.3-4 wordendeverwachteresultaten vanhet 
voorgenomen beleid weergegeven. 
In het MBP, onderdeel 4.5.2, wordt ten aanzien van bedrijfsafvalstoffen de 
hoofdlij nen van de to tale stroom geschetst. Deze hebben betrekking op preven
tie, op de inzameling en op het inzicht in de afvalstromen. Hoewel in het MER 
verschuivingen in de verwij deringvan bedrijfsafvalstoff en wordt aangegeven, 
wordt in het MBP voorbij gegaan aan de overige aspecten van de verwijdering. 
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BIJIAGEN 
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over het milieu-effectrapport 
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BLJLAGEl 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 Juli 1994 waarln de Com.missie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

- -----------·-
l ~~[j' 

Commis~Jc voor d9 

! ;,'.:'.)ekome:> : 

j numrr.er 

; doz.sier 

! kepis naP.r : 

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

Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk 
MMI 94/3900 

Bijlagen Doorkies nr . Inlicbtingen bij 
div. 25 24 23 mw. M. IJsselsteijn 

Onderwerp 

Postadrcs 

PrO\·indc Q,·erijS$C} 

Postbus l OOiS 

8000 GB Zwolle 

TeJefoon 038 25 25 25 

Telefax 038 25 26 50 

Datum 
26 07 1994 

12.AUG.1S94 

Ontwerp-Provinciaal milieubeleidsplan 1995-2003, Provinciale milieu
verordening 1995, Provinciaal milieuprogra1D1Da 1995, 
Programma bodemsanering 1995 en bet Milieu-effectrapport 
boofdstuk Verwijdering afvalstoffen van bet Provinciaal ~ilieubeleidsplan . 

Hierbij doen wij u de volgende stukken toekomen: 
- 7 exemplaren van bet milieu-effectrapport ten beboeve van bet 

boofdstuk Verwijdering afvalstoffen van bet Provinciaal milieubeleidsplan; 
- 1 exemplaar van bet ontwerp-Provinciaal milieubeleidsplan 1995-2003; 
- l exemplaar van de ontwerp-Provinciale milieuverordening 1995; 
- l exemplaar van bet ontwerp-Provinciaal milieuprogramma 1995; 
- l exemplaar van bet ontwerp-Programma bodemsanering 1995; 
• 7 exemplaren van de bekendmaking van deze ontwerpen zoals deze op 

18 augustus 1994 in de Nederlandse Staatscourant en in een aantal in 
Overijssel verscbijnende dag- en nieuwsbladen wordt geplaatst. 

Voor nadere informatie over inhoud en procedure rondom deze ontwerpen 
verwijzen wij naar de inhoud van de bekendmaking. 

U wordt gevraagd advies uit te brengen over bet milieu-effectrapport en bent 
in de gelegenbeid om een reactie te geven op de overige ontwerpen gedurende de 
periode van 22 augustus 1994 tot 24 oktober 1994. 

Pol-thank S332~0 

J:-:G Bonk o9 IS 10 893 

Hcz"'°kaJr"!' 

l.u1t'°nt'ii.·r~~1rn::it :! 
z,n ,Jk 



BLJLAGE2 

Openbare lr.ennisgeving van de toetslngsprocedure In Staatscourant nr. 157 
d .d. 18 augastus 1994 
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BLJLA.GE3 

Projectgegevens 

Bevoegd gezag/initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Besluit: het vaststellen van het hoofdstuk VeIWijdering van het Milieubeleidsplan Overijssel 
1995-2003 

Categoric Besluit m.e.r.: 18. l 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 30 juli 1993 
richtlijnenadvies uitgebracht: 8 oktober 1993 
richtlijnen vastgesteld: december 1993 
kennisgeving milieu-effectrapport: 18 augustus 1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 1december1994 

Bijzonderheden:geen 

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 

Secretaris van de werk.groep: dr. N.W.M. van Buren 



BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 940901 DijkgraafWaterschap Salland Raalte 940922 

2. 941017 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Zwolle 941021 
heer en Visserij, Directeur Landbouw, 
Natuur en Openluchtrecreatie in de 
provincie Overijssel 

3. 941012 Dagelijks Bestuur gewest midden- Deventer 941021 
ijssel 

4. 941021 Natuur en Milieu Overijssel Zwolle 941025 

5. 941021 Dagelijks Bestuur Waterschap de Markelo 941025 
Schipbeek 

6. 941024 Dagelijks Bestuur Regio Twente 941031 

7. 941021 B&W gemeente Raalte Raalte 941031 

8. 941019 Dagelijks Bestuur Waterschap De Hardenberg 941031 
Vechtlanden 

9. 941025 Vereniging Belangenbehartiging Den Bosch 941031 
Autodemontagebranche STIBA 

10. 941024 Waterschap Regge en Dinkel 941024 

11. 941103 Burgemeester en Wethouders van Enschede 941108 
gemeente Enschede 

940926 Verslag inspraakavond Zwolle 941021 

940929 Verslag inspraakavond Hengelo 941021 




