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Met bovengenoemde brief stelde u de Commtssie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve
van de besluitvorming over Milieucentrum Deurne.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commisste aan.
In het MER wordt de locatiekeuze, zoals die destijds tot stand is gekomen, ondermeer onderbouwd met verwtjzing naar het bestuurlijke haalbaar en planologtsch acceptabel zijn van de
locatie. De Commissie had bet, ten behoeve van de inzichtelijkheid van de besluitvorming,
toegejuicht als deze termen in het MER verder inhoudelijk zouden zijn toegelicht.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

Hoogachtend,

pr- . .ir. D. deZeeuw
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Milieucentrum Deurne

In afschrift aan: het Dagelijks Bestuur van het Waterschap de Aa

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht, tel. : 030- 347 666
Telefax: 030 - 33 12 95

Correspondentie-adres:
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport
Milieucentrum Deurne

Mvies op grond van arUkel 7 .26 van de Wet milieubeheer (Wm) over het milieu-effectrapport
Milieucentrum Deurne,

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
(coordinerend bevoegd gezag) en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap de Aa door de
Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. Milieucentrum Deurne
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Utrecht, 10 oktober 1994

prof.dr.ir. D. de Zeeuw
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1.

INLEIDING
De N.V. RAZOB te Nuenen heeft het voornemen een milieucentrnm te realiseren
aan de Indumastraat op het industrteterrein Kranenmortel te Deurne. Het centrum zal omvatten: een compostertngsinstallatie met een capaciteit van 35.000
ton per jaar, een KGA-depot, een milieustraat en een inrichUng voor overslag
van huishoudeUjk en bedrtjfsafval.
Ten behoeve van verlening van vergunntngen op grond van de Wet milieubeheer
(Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) heeft de initiatiefnemer voor het realiseren van het milieucentrnm vrtjwillig een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (coordinerend bevoegd
gezag) en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap de Aa. De bekendmaking
van terinzagelegging van het MER en de vergunningaanvragen heeft plaatsgevonden in de Staatscourant van 5 augustus 1994 (zie bijlage 2).
Per brief van 2 7 juni, 29 juni en 3 augustus 1994 verzocbten Gedeputeerde Staten de Commissie advies uit te brengen over bet MER (zie bijlage 1).
De Commissie dient een oordeel te geven over bet MER waarbij zij de ricbtlijnen
over de inhoud van bet MER zoals die werden vastgesteld injanuari 1994 door
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, als toetsingskaderbanteert.
Bij de toetsing wordt gekeken naar juistbeid en volledigbeid van de in bet MER
opgenomen informatie.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie (zie voor de samenstelling bijlage 3).
Conform art 7 .26 tweede lid (Wm) beeft de Commissie de via het bevoegd gezag
ontvangen opmerkingen over bet MER in bescbouwing genomen (zie overzicbt
in bijlage 4). Voor zover de reacties betrekking badden op milieu-aspecten zijn
zij door de Commissie in bet advies verwerkt. Tevens beeft de Commissie de
opmerkingen gemaakt tijdens de openbare zitting d.d. 23 augustus te Deurne
bij haar advies betrokken.
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2.

ALGEMEENOORDEELOVERHETMER

Het MER geeft een goed en redelijk compleet beeld van het voornemen en haar
milieugevolgen. Het is verzorgd, goed leesbaar en overzichtel:IJk opgesteld. De
Commissie acht de in het MER opgenomen informatie voldoende voor het
volwaardig betrekken van het milieu-aspect b:IJ de besluitvorming.
Zij signaleert tekortkomingen op de volgende punten:
•

•

In het MER zijn geen uitvoeringsvartanten voor de composteerinrichtlng en
geen inrtchtingsvarianten voor de milieustraat, het overslagbedrijf en het
KGA-depot opgenomen. In de richtl:IJnen wordt wel naar deze varianten gevraagd. Het niet opnemen van de varianten wordt in het MER niet nader gemotlveerd.
De gevolgen voor het milieu (geur, geluid) van normale bedrijfsvoertng bij
omgeVingstemperaturen van boven de 25° C (extreme omstandigheden) en
van de 'worst case' situatle zijn niet beschreven.

In het volgende hoofdstuk formuleert de Commissie opmerkingen die, naar zij
hoopt. kunnen worden gebruikt bij het formuleren van de vergunningen.

3.

0PMERKINGEN TEN BEHOEVE VAN DEVERGUNNINGVERLENING

•

Uit het overzicht op pagina 81 van het MER bliJkt, dat de door de RAZOB in
1993 geproduceerde compost voldoet aan de normen van het BOOM. Gezien
de sterk vergrote zekerheid van afzet van het eindprodukt, de voordelen van
een sterk vereenvoudigde opzet van een evaluatle- en monitortngprogramma en gezien de grotere zekerheid van beperking van de overlast voor omwonenden, wil de Commissie het bevoegd gezag toch in ovexweging geven b:IJ de
vergunningverlening certificering verplicht te stellen.

•

Uit het MER bl:IJkt, dat zowel in de huidige situatie als bij de voorgenomen
activiteit erwoonbebouwing is binnen de contour van 1 g.e. /m3 , 98-percentiel1). Deze waarde wordt meestal gebruikt als grenswaarde voor aanvaardbare hinder. Aanbevolen wordt dat bevoegd gezag in overleg met de initlatiefnemer vaststelt welke maatregelen getroffen moeten warden om aan het
ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable) te voldoen. De Commissie
gaat er van uit dat in de vergunningvoorschriften een monitoringprogramma voor geur wordt opgenomen, zodat de effectiviteit van de getroffen maatregelen kan worden beoordeeld.

zie ook inspraakreactle nummer 1
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•

Onduidelijk is wat het verzorgingsgebied voor de milieustraat is. In het MER
wordt vermeld, datjaarlijks circa 2000 ton zal warden aangeleverd door de
bewoners uit de nabije omgeving. Uit praktijkinformatie blijkt dat op een
dergelijke milleustraat jaarlijks circa 100 kg per inwoner wordt aangeboden.
Indien uitsluitend inwoners van Deurne mogen aanleveren, dan zal, uitgaande van een aanbod van 100 kg/per inwoner /per jaar jaarlijks zo'n 3000
ton warden aangeboden. Indien het verzorgtngsgebied zich verder uitstrekt
zal het aanbod grater zijn. De geprognotlseerde hoeveelheden zijn hoe dan
ooktelaag.

•

In de praktijk blijkt ook, dat een milleustraat zeer veel bezoekers te verwerken krijgt. Hierbij moet eerder aan honderden dan aan tientallen bezoekers
per dag gedacht warden. Op zaterdagen in het voorjaar moet rekening
warden gehouden met filevorming voor de poort van het milleucentrum. De
bezoekers maken gebruik van dezelfde wegen als het professionele verkeer.
De Commissie is van mening dat de verkeerssituatie op de inrichting aandacht verdient. Om de verkeersveiligheid op het terrein te vergroten, zou de
initiatiefnemer de volgende twee maatregelen kunnen doorvoeren:
- Vergaande scheiding van verkeersstromen. Dit kan bereikt warden door
GFT-inzamelwagens niet om het gebouw van de compostering te leiden
maar door de wagens direct na binnenkomst linksaf, ten noorden van de
composteringshallen te sturen.
- Aanpassing van de inrichttng van de milieustraat. Initiatiefnemer heeft
het voornemen om op verschillende plaatsen een cluster van afzetcontainers te plaatsen. Aanbieders zullen veelal met personenwagens en aanhangwagentjes naast de containers parkeren om afvalcomponenten te
storten. In een aantal gevallen zal op de rondgaande weg worden geparkeerd, waardoor opstopptngen voor professioneel verkeer en onveilige
situaties kunnen ontstaan. Door de milieustraat anders in te richten kan
dit worden voorkomen.

•

De verwerkingscapaciteit blijft achter bij het geprognotiseerde aanbod. Wat
wordt er met dit overaanbod gedaan? En hoe is de extrapolatie naar de
periode 2000 - 2010 gedaan'? Bij de vergunningverlening zou deze informatie beschikbaar dienen te zijn.

•

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat RAZOB toezegt die maatregelen te
treffen, waardoor kan worden voldaan aan de streefwaarden voor geluid.
Daarmede wordt niet voldaan aan het naleven van de huidige vergunningvoorschriften. Om dat te bereiken zijn verdere maatregelen noodzakelijk.
Een en ander betekent, dat in feite een verzoek om versoepeling van de
voorschriften wordt gedaan. Bij de vergunningverlening moet duidelijk zijn
welk standpunt het bevoegd gezag ten aanzien van dit verzoek inneemt,
waarbij er mede rekentng dient te worden gehouden dat de geluidsproduktle
toeneemt bij omgevingstemperaturen hoger dan 25° C.
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•

In het MER, de vergunningaanvragen en de daarbij behorende bijlagen
wordt melding gemaakt van het bestaan van een grondwaterverontreiniging
door tetrachlooretheen. De mate van verontreiniging is ernstig en over de
omvang van de verontreiniging zijn nog vragen. Een eerste onderzoek werd
uitgevoerd in 1990, een vervolgonderzoek in 1994. Onduidelijk is of deze onderzoeken zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van de voormalige Interfmwet Bodemsanertng en of de provincie Noord-Brabant daarbij als bevoegde
instantle is betrokken.
Het laatstgenoemde onderzoek leidt tot de aanbeveling om voor de periode
van een jaar maandelijks de hortzontale verspreiding van te controleren. Het
MER zelf gaat niet op deze aanbeveling in. Het wordt niet duidelijk of de
verontreiniging via de Wet Bodembescherming zal warden aangepakt.
Gelet op het mogelijk ontstaan van:
a: een noodzaak tot sanertng achteraf:
b: problemen bij bouwactiviteiten:
c: aansprakelijkheid naar /van derden,
verdient het aanbeveling voldoende zekerheid betreffende deze drie punten
te verkrijgen.
Bevoegde instantles, (de provincie voor de milieu-vergunningen en de gemeente voor de bouwvergunning) kan aan het verkrijgen van deze zekerheden meewerken.

•

In het MER zijn de gevolgen van normale bedrijfsvoertng bij omgevingstemperaturen hoger dan 25° C op geur en geluidhinder voor gevoelige bestemmingen niet opgenomen, evenmin als de gevolgen in de worst case situatie.
Deze informatie is naast voor de vergunningverlening met name ook voor
omwonenden van belang en wordt dan ook in de richtlijnen voor het MER
gevraagd. Omdat het in het MER vermelde plan van aanpak bij consequente
en rtgoureuze doorvoertng in samenhang met certificertng en gevolgd door
een uitgebreid monitoring programma de beste waarborg voor beperking
van de ondervonden hinder is, acht de Commissie het ontbreken van deze
informatie, mits genoemde punten bij de vergunningvoorschriften worden
meegenomen, niet van een zodan:ig belang, dat niet tot besluitvorming kan
worden overgegaan.
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4.

0VERIGE OPMERKINGEN

•

Het is storend dat in de samenvatting het GFT-aanbod hoger wordt tngeschat dan in het hoofdrapport.

•

De richtlijnen vragen naar de verwerking van het GIT tussen het moment
van verplicht gescheiden aanbod tot het moment van uitbreiding van de
installatie. Het MER verschaft geen duidelijkheid hierover.

•

Onderbouwing van de locatiekeuze is mager. Het wordt niet duidelijk waarom de locatie planologisch acceptabel en bestuurlijk haalbaar is. Met name
in verband met de inspraak is deze onderbouwing van belang.

•

In de richtlijnen wordt onder Te nemen en eerder genomen besluiten' gevraagd om toetsingscriteria, voortvloeiend uit reeds genomen besluiten. Met
name voor geluid en geur, de aspecten waarvoor de normen bij uitvoer van
de voorgenomen activiteit warden overschreden, worden deze normen niet
expliciet vermeld. Opname in hoofdstuk 3.2 van een overzicht in tabelvorm
van alle van kracht zijnde criteria en normen had aan een beter inzicht
bijgedragen.
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doen wij u toekomen zes exemplaren van de aanvragen om vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de WVO en het daarbijbehorende
MER van NV Razob te Nuenen voor het in werking hebben en uitbreiden van
de composteringsinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval tot een
capaciteit van 35.000 ton per jaar, het in werking hebben van een
milieustraat en een depot voor klein gevaarlijk afval, alsmede het
oprichten en in werking hebben van een inrichting voor bet overslaan
van huishoudelijk- en bedrijfsafval en een kringloopbedrijf aan de
Energiestraat 22 te Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne, nununers
E 2977, E 3101 en E 3117 gedeeltelijk.
De aanvragen en het MER zijn bij ons ingekomen op 10 juni 1994.
Wij verzoeken u ans te adviseren over de volledigheid en de juistheid
van het MER.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
Bodem,

>•<>o:::;~
ir. F.P. van Schagen.

Bij antwoord s.v.p onderwerp, dalum en kenmerk van deze brief vermelden
Bankrelalies: ING Ffekening nr. 67 45 60 043. Poslbank nr. 1070176 l n v Provincie Noord-Brabant
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29 juni 1994
Nadere informatie en gegevens
omtrent aanvraag milieuvergunning
(artikel 3.18 juncto 4.5
Algemene wet bestuursrecht).

VERZONDEN

3 0 JUNI 199~

Geachte heer/mevrouw,
In een eerdere brief hebben wij u doen toekomen de op 10 juni 1994 bij
ons ingediende aanvragen om vergunningen krachtene de Wet milieubeheer
en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het daarbij behorende
Milieu-effectrapport van de NV Razob te Nuenen voor het oprichten en in
werking hebben van een composteerinrichting, overslagstation, milieustraat en klein gevaarlijk afval-depot, alsmede het oprichten en in
werking hebben van een inrichting voor het overslaan van huishoudelijk
afval en bedrijfsafval en een kringloopbedrijf aan de Energiestraat 22
te Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne, nummers E 2977, E 3101 en
E 3117 gedeeltelijk, delen wij u het volgende mede.
Wij hebben de aanvrager verzocht om binnen vier weken na verzenddatum
van onze brief de aanvraag aan te vullen wegens het ontbreken van een
aantal gegevens. De brief aan de aanvrager hieromtrent treft u hierbij
aan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
de directeur van de dienst
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van Weel.
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Geachte heer Post,
Hierbij doen wij u toekomen zes exemplaren van de aanvullingen c.q.
wijzigingen van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
d.d. 9 juni 1994 voor het oprichten, in werking hebben en uitbreiden
van een inrichting voor het composteren van groente-, fruit- en
tuinafval tot een capaciteit van 35.000 ton per jaar, een depot voor
klein gevaarlijk afval, een milieustraat en het overslaan van
huishoudelijk- en bedrijfsafval aan de Energiestraat 22 te Deurne. Deze
aanvullingen c.q. wijzigingen, die bij ans op 15 juli 1994 zijn
ingekomen, zijn ingediend naar aanleiding van ons verzoek van 29 juni
1994 om nadere informatie en gegevens omtrent de aanvraag om
vergunning. De op 27 juni 1994 aan u toegezonden aanvraag om vergunning
wordt vervangen door de bij deze brief gevoegde aanvullingen c.q.
wijzigingen.
Bijgaand treft u tevens de kennisgeving aan van de ontvangst en de terinzagelegging van de aanvragen om vergunningen en het MER. De publikatie van deze kennisgeving zal plaatsvinden op vrijdag 5 augustus 1994
in de dagbladpers en in de Nederlandse Staatscourant.
Zoals uit de kennisgeving blijkt zal op 23 augustus 1994 een openbare
zitting warden gehouden. Voor plaats en tijd verwijzen wij kortheidshalve naa.r bijgevoegde kennisgeving.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Bodem,

/.,~
.
/
_,,,;_,,~~,
•"/>_.. ,,,,..,.,. /..,0._ _#

ir. F.P. van Schagen .
Bij anlwoord s v p onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden
Bankrelat1es: ING Rekening nr. 67 45 .60 043, Poslbank nr 1070176 1.n v Pmvincie Noord-Brabanl

BLJLAGE2

Open.bare kennlsgevlngvan het mWea-effectrapport In Staatscoarant nr. 14

d.d. 5 augastus 1994

Noord-Brabant
Wet milieubeheer
Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het
waterschap de Aa maken het volgende
bekend.
Op 9 juni '1994 zijn bij hen aanvragen
om vergunningen krachtens de Wet

milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren alsmede het daarbij
behorende milieu-dfectrapport ingediend door NV Razob te Nuenen voor
het oprichten, in werking hebben en
uitbreiden van een inrichting voor het
composteren van groente-, fruit- en
t.uinafval tot een capaciteit van 35.000
ton per jaar, een depot voor klein
gevaarlijk afval, cen milieustraat en het
overslaan van huishoudelijk- en
bedrijfsafval aan de Energiestraat 22 te
Deume. Daarnaast.<& door Gedeputeerde Staten bij brief van 29 juni 1994
een verzoek gedaan aan NV Razob om
aanvullende gcgevcns op de aanvraag
ingevolge de Wet milieubcheer. D~
aanvullingen c.q. wijzigingen zijn op 15
juti 1994 ingediend en voldoende
bevonden voor de beoordeling van 9.e
aanvraag.
De aanvragen, het milicu~ffcctrapport
en de bijhcihorcndc stuU.cn liggcn
vanaf8 auguslus 1994 gedurcnde vier
weken ter inzage in:
- het gemeentehuis van Deume, Markt
1 te Deumc op werkdagen van 9 tot 14
uur en bovcndien in de Opcnbare Bibliotheek, Hannoniestraat 6 te Deurne op
vrijdagavonden van 17 tot 20 uur;
- de bibliotheek van het provinciehuis
Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te
's-flertogenboscb, tijdcns kantoorurcn.
Gcdurcndc vier wekcn na 8 augustus
1994 kunJ!CD opmerlcingcn naar aaoleiding van"bet millcu-cffcctrnpp.Qrt warden ingediend bij Gedcputccrdc Staten
van Noord-Brabant, Brabantlaan I,
5216 TV 's-Hcrtogenbosch. Men lean
v~rzocken zijn persoonlij.kc gcgcvens
niet bckcnd tc maken. Het indienen
van bedeokingen naar aaoleidiog van
de aanvragcn is in. dczc fase van de
inspraak niet mogelijk.
Voorts zal er op dinsdag 23 a:ugustus
1994 om 19 uur een openban: zitting
worden gehouden in de Commissiekamer van het gemeentehuis in Deume,
Markt I te Deurne.
Tijdens deze zitting kan een ieder mondeling opmerkingen maken naar aanleiding van het MER . Tot zes weken
nadat de beschikkingen op de aanvragen do.o r Gedeputeerde Staten en bet
dagclijks bcstuur van het watcrschap
zijn bekcn~gt.mlaakt, blijven de stuk ken
tijdens kantooruren ter inzage liggen.
's-Hertogenbosch, augustus 1994.
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Projectgegevens
Inltlatlefnemer: NV Regionale .Afvalveiwerkingsmaatschappij Zuid-Oost Brabant
Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (coordinerend bevoegd gezag) en het Dagelijks Bestuurvan het Waterschap deAa
Beslult: Verlening van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet verontreiniging oppeivlaktewater (Wvo)
Categorle Beslult m.e.r.: 18.2
Actlvitelt: Het voornemen een milieucentrum te realiseren aan de Indumastraat op het industrieterrein Kranenmortel te Deurne. Het centrum zal omvatten: een composteringsinstallatie
met een capaciteit van 35.000 ton per jaar, een KGA-depot, een milieustraat en een inrichting
voor overslag van huishoudelijk en bedrijfsafVal.
Procedurele gegevens:
kennisgevingstartnotitie: 23juli 1993
richtlijnenadvies uitgebracht: 6oktober1993
richtlijnen vastgesteld: 19 januari 1994
kennisgevingMER: 5 augustus 1994
toetsingsadvies uitgebracht: 10 oktober 1994
Bljzonderheden: Het betreft een m.e.r.-procedure die vrijwillig is doorlopen.
Samenstelllng van de werkgroep:
ing. J.L.J. van Es
ir. RJ. Post
prof.dr.ir. D. de Zeeuw
Secretarls van de werkgroep: ing. RAM. Post

