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HOOFDPUNTENVAN HET ADVIES

Heidemij ReaUsatle B.V. heeft het voornemen een CIT-verwerkingSinrlchtlng te
reaUseren voor gescheiden ingezameld groente. fruit en tuinafval (CIT) en
groenafval afkomstlg van het onderhoud van plantsoen- en bladafval. sloot- en
bermgras, takhout en stobben en agrarlsch alVa!. De lnrlchting heeft een beoog
de capaciteit van 90.000 ton per jaar. Als locatle van de inrlchting is voorzien
het te ontwlkkelen industrleterrein Koningspley -Noord te Arnhem.

De Commissie meent dat in het MERvoor de beoogde inrlchtlng voor de bewer
king van CIT en groenafval byzondere aandacht besteed dient te worden aan
onderstaande punten:
• het verwachte afvalaanbod (hoeveelheid. samenstelling en herkomst); de

verhouding tussen de hoeveelheid te verwerken CIT en te verwerken
hoeveelheid groenafval;

• de relatle van het inltlatlef met de benodigde capacltelt in de provlncie
Celderland en met reeds lopende tnitlatleven;

• de locatlekeuze en met name de miUeuhygi~nlscheaspecten die by de7-c
keuze een rol hebben gespeeld.

Utt de startnotltle en de aanvullende Informatle van de inltlatlefnemerbUjkt dat
het voornemen het volgende omhelst:
1. Bewerking van groenafval door composterlng op basis van het PACOM

systeem.
2. Bewerking van CIT door ofwei compostering op basis van het PACOM

systeem dan wei vergisting op basis van het BIOCEL-systeem dan wei
toepassing van beide genoemde systemen.

Het MER zal een motlvering voor de gekozen systemen (PACOM/BIOCEL)
dienen te geven waarby met name de milieu-effecten van de gekozen systemen
worden afgezet tegenover alternatleve systemen voor composterlng en vergi
sting.
Daarnaast zal het MER moeten ingaan op de voor- en nadelen van toepassing
van beide systemen naast elkaarwaarby wordt ingegaan op optlmale schaal
grootte van de afzonderlyke systemen in relatle tot de beoogde capaciteit, de
mogelykheden voor gefaseerde opbouw en kostenaspecten.

In het MER dienen het PACOM-systeem en het BIOCEL-systeem in detail te
worden beschreven voor bouwfase. opstartfase en de in werking zijnde inrich
tlng.
Naast alternatleven gerlcht op de toe te passen technlek voor de bewerking van
CIT (composteren, vergisten dan wei een combinatle) dienen uitvoeringsvarl
antenvoor de gekozen systemen beschreven te worden.

Ten aanzien van de beschrljving van de huidige toestand van het milieu, de
autonome ontwikkeling van het milieu en de milieugevolgen zal het MER inIor
matle moeten bevatten over luchtkwalitelt (onder andere geur), geluidniveaus.
bodem. grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en een aantal overige aspecten.
waaronder energiebalans en hinder door transport.
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1. INLEIDING

Heidemy Reallsatle B.V. heeft het voomemen een GFT-verwerklngSinrlchtlng te
reallseren voor gescheiden ingezameld groente. fruit en tulnafval (GFT) en
groenafval afkomstlg van het onderhoud van plantsoen- en bladafval. sloot- en
bermgras. takhout en stobben en agrarisch afval. De inrlchting heeft een
beoogde capaclteit van 90.000 ton per jaar. Als locatle van de inrlchting is
voorzien het te ontwikkelen industrleterrein Koningspley-Noord teArnhem.

Voor deze activitelt is een vergunning nodlg in het kader van de Wet milleube
heer (Wm) en een vergunning inzake de Wet verontreinlging oppervlaktewate
ren (Wvo). Op grond van het beslult mllieu-effectrapportage dient voor de
besluitvorming over de vergunningverlening de procedure voor mllieu-effect
rapportage (m.e.r.) te worden gevolgd.
In deze m.e.r.-procedure is Heidemij Reallsatle B.V. initlatlefnemer. Het college
van Gedeputeerde Staten van Gelderland is bevoegd gezag in het kader van de
Wm. Voor de Wvo-vergunning is het ZUiverlngschap Oostelyk Gelderland
bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten zyn in het kader van de m.e.r.-regeling
belast met de gecoordineerde voorbereiding en behandeling van het mllleu
effectrapport (MER).

Per brief van 28 maart 1994 (zie bijlage 1) stelden Gedeputeerde Staten van
Gelderland de Commissie voor de mllleu-effectrapportage in de gelegenheid te
adviseren over de te geven rlchtlynen lnzake de inhoud van het MER. Op 13
april 1994 werd de start van de procedure openbaar bekend gemaakt en de
startnotltle ter inzage gelegd; daarmee werd een ieder in de gelegenheid gesteld
om te reageren op deze startnotltle (zie bylage 2).

Het doel van het advies van de Commissie ') is de milleu-aspecten van het
voomemen en de alternatleven af te bakenen en de gewenste inhoud van de
richtlynen voor het MER aan te geven.

BJj het opstellen van het advies heeft de Commissie de via het bevoegd gezag
ontvangen schrlftelyke adviezen. commentaren en opmerklngen in beschou
winggenomen 2].

1 Oit advies is opgcsteld door ceo werkgroep uit de m.e.f. (zie bijlage 3 voar belangrijkste projectgegevens en de
samenstellingvan dewerkgrocp). Dcwerkgroep tn..-edt op namens de Commissic voar de m.e.f. en wordtdaarom
verder in dit advies 'de commissie' genoemd.

2 Zie bijlage 4 voor cen Qvcr.licht.
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2.

2.1

PROBLEEMSTELLING ENDOEL. BELEID EN BESLUITEN

Artlkel7.10. lid 1, onder a vandeWm:
Een MER bevat ten miustc: N een beschryving van hetgeen met de vooryenomen actWiteit wordt
beoogd".

Artlkel7.10, lid I. onclercvandeWm:
Een MER bevat ten miuste: "een aanduiding van de besluiten bg de voorbereiding waaroan het
milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van over
heidsorganen., die betrekking hebben op de voorgenomen acttviteiten de beschreven altematievenN,

Probleemstelling en doel

In het MER dlenen de achtergronden te worden beschreven. dIe aanlelding
hebben gegeven tot de voorgenomen actlvltelt. Daarb!J dlent onderscheld te
worden gemaakt In doelmatigheldsaspecten en mllleuhyglenische aspecten.

Er moet aandacht worden besteed aan de hUldlge en toekomstlge knelpunten in
de verw!Jdering van de te verwerken organlsche afvalstoffen in Nederland en In
Gelderland en aan de wljze waarop het inltlatlef hlervoor een oplosslng kan
bleden. Ingegaan dlent te worden op:
• hoeveelheden. samenstelllng en herkomst van het aan te voeren afval (geef

een mlnlmum- en maxlmumprognose voor de komende 5 ii 10 jaar). Be
schr!Jfde seizoensfluctuatle in hoeveelheid en samenstelling en de onzeker
heden In de voorspellingen. lngegaan dlent te worden op de verhouding
tussen de hoeveelheld te verwerken GFT- en de te verwerken hoeveelheld
groenafval;

• de h uldlge en In de toekomst benodigde verwerkingscapaclteit in
Gelderland;

• de relatle tussen de voorgenomen actlvlteit en reeds lopende lnltlatleven
voor GFT-verwerking 3J en verwerking van groenafval 4J in Gelderland.

Ten aanzlenvan de locatlekeuze dient aangegeven te worden welke locatlecrlte
rIa z!Jn gehanteerd. of een afweging tussen meerdere locatles heef! plaatsgevon
den en welke milieuhyglenlsche aspecten daarbij een rol hebben gespeeld5J.
Tevens dient te worden aangegeven ofsprake zal zijn van combinatle met ande
re afvalverwerkingsactlvltelten op het industrieterrein en de bestemming van
de geproduceerde energie.

Aangegeven dient te worden in hoeverre de voorgestelde activitelt past binnen
het overheidsstreven naar een doelmatlge verw!Jderlng en een verantwoord
hergebruikvan afvalstofTen.

3 Zie oak biJlage 4, inspraakreacties I. 3 en 5.
In deze inspraakreacties wordt de noodzaak van het voornemen tegen de achtergrond van reeds bestaande GIT
bewerkingsinrichtingcn in het gebicd van de regia Arnhcm, n..-eds opgestarte initiatievcn en de locatiekcuzen in
het PAP tcr discussie gestcld.

4 Zic ook bijlage 4, inspraakrcaette 4.
In deze inspraakreaetie wordt de noodzaak van het voornemcn tegen de achtergrond van reeds aanwczige capa
etteitvoor de verwcrking van groenafval in de regio tcr diseussie gcstcld.

5 Zic ook bijlage 4, inspraakrcactics 1 en 3 waarln de locatiekeuze ter discussie wordt gesteld gezien de ligging ten
opzichtevan het aanvoergebied en re<.>ds bestaande inriehtingen.
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Uit hielVOor aangeduide probleemstelling moet in het MER het doel van het
voornemen worden afgeleid. Expliciet dient daarb!J te worden aangegeven welke
milieudoelen worden nagestreefd.

2.2 Beleidskader

Vermeld dient te worden welke overheidsbesluiten en welke openbaar gemaak
te beleidsvoornemens beperklngen opleggen of randvoorwaarden stellen aan de
voor de voorgenomen actlviteit te nemen besluiten.
Besteed hierbij aandacht aan de beleidsuitgangspunten van het Provinciaal
Afvalstoffenplan 111 (1993). het Provinciaal Milieubeleidsplan. het NationaaI
Milieubeleidsplan 2 (NMP2) en de Nota Stankbeleid. Het beleid van het AOO 6)
dient. waar relevant. eveneens in beschouwlng te worden genomen. Ingegaan
dient te worden op de ontwlkkeling in het beleid voor analoge afvaIstromen
(sterk op GFr-afvall!Jkende stromen uit met name kantoor. winkel- en dien
stensector). Het MERzal dUidel!Jk moeten maken hoe de voorgenomen actlviteit
zich verhoudt tot deze beleidskaders.

Aandacht dient te worden besteed aan de samenstellingseisen voor compost
volgens het Besluit "Kwallteit en Gebruik overige organische meststoffen" van
november 1991.

In aanslulting hierop dienen concrete beoordelingscliteria. normen en streef
waarden te worden gegeven. waaraan de in het MER uit te werken alternatleven
en varianten kunnen worden getoetst.
Deze cliteria moeten voor zover mogelijk worden ontleend aan en in ieder geval
worden vergeleken met door de overheid gehanteerde wettelijke regelingen en
beleidsnota's. rekening houdend met aanscherpingen. die in de toekomst
kunnen worden verwacht.

2.3 Besluiten

In het MER dient te worden vermeld voor welke overheidsbesluiten het MER
wordt opgesteld. Vermeld tevens welke andere overheidsbesluiten moeten
worden genomen om de voorgenomen actlviteit te realiseren. Aangegeven moet
worden volgens welke procedure en volgens welke tljdsplanning de diverse
besluiten zullen worden voorbereid en genomen.

6 Tienjarenprogramma Afval 1992-2002, Noodprogramma vCIWcrking OFT-Afval 1993 en hct declprogramma
GFT-afval1994envcrcler.
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3.

3.1

3.2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Arilke! 7.10. lid 1, ondcrb vandcWm:
Een MER bevat tenminste: "een beschryving van de voorgenomen actwitelt en van de wfjze waarop
zjJ zm worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarooor; die redeljjkenvys in beschouwtng
dienen te wordengenomen".

Artikel 7.10. lid 3 van de Wm:
"Tot de ingevolge het eerst.e lid. onder b, te beschryven alternatieven behoort in teeler geval het alier
natief waarbiJ de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet
magelyk is, deze metgebruikmaking van de beste bestaancJe magelykheden ler beschermtllg van het
mUleu, zoveel magelyk WOrdell beperkt"

Inleiding

In het MER dienen de voorgenomen activiteit en de redelUkerwijs in beschou
wing te nemen alternatieven beschreven en uitgewerkt te worden, voor zover
deze relevant zljn voor de beslultvorming.

In de startnotltie Is aangegeven dat het MER benut zal worden om een keuze te
maken tussen toepasslng van uitslultend aerobe of anaerobe bewerking dan
weI een combinatie daarvan. Vlt aanvullende informatle van de initlatlefnemer
Is gebleken dat het groenafval zonder meer gecomposteerd zal gaan worden.
Een keuze voor toepasstng van ultsluitend anaerobe verwerking Is derhalve nlet
aandeorde.
Voor de bewerking van GFT Is de keuze tussen aerobe dan wei anaerobe bewer
king nog nlet gemaakt.

Het voornemen

Utt de startnotitie en de aanvullende informatie van de lnitlatlefnemer blUkt dat
het voornemen het volgende omhelst:
1. Bewerking van groenafval door compostering op basis van het PACOM

systeem.
2. Bewerking van GFT door ofweI compostering op basis van het PACOM

systeem dan weI verglsting op basis van het BIOCEL-systeem dan weI
toepassing van beide genoemde systemen.

Het MER zal een duldelijke motivertng voor de gekozen systemen (PACOM
/BIOCEL) dlenen te geven waarblj met name de milleu-effecten van de gekozen
systemen worden afgezet tegenover alternatleve systemen voor compostering
en verglstlng. Daarbij dlent aandacht te worden besteed aan de volgende
milleu-aspecten:
• eisen aan het Ingangsmaterlaal (textuur, vochtgehaltel, gevoeligheld voor

wisselingen (kwantltatief en kwalitatleO In het aanbod;
• kwalitelt en afzetbaarheld gerede compost;
• optlmale capacltelt en verwerkingsduur;
• emlssles naarde lucht (geur, CO2);

• emlssles naarwater;
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• energlegebruik/energle-opbrengst;
• reststoffen.

Daarnaast zal het MER moeten tngaan op de voor- en nadelen van toepasstng
van belde systemen naast eikaar waarblj wordt Ingegaan op optimale schaal
grootte van de afzonderlljke systemen tn relatle tot de beoogde capacltelt, de
mogelljkheden voor gefaseerde opbouw en kostenaspecten.

Aangezlen nog geen keuze Is gemaakt tussen composteren dan wei verglsten
van GFT zljn In de onderstaande tekst rlchtlijnen opgenomenvoor belden.

In het MER dlenen het PACOM-systeem en het BIOCEL-systeem In detail te
worden uitgewerkt. Het MER dlent volume- en massabalansen (dit laatste In
leder geval voor droge stof, water, stikstofverbtndlngen, blogas, orgarusche stof
en lucht) en gegevens over het energlegebruik te bevatten voor het totale proces,
Inciuslef de waterzulverlng en luchtretnlgtng. De massabalansen dlenen per
onderdeel te worden gespecificeerd, blj voorkeur door een gekwantlficeerd
stroomschema op te stellen van het gehele proces tnc1uslefde emlsslebeperken
de maatregelen.

Voorts moet worden tngegaan op;
• de consequentles voor de bedrljfsvoerlng blj een grote mate van over-, dan

wei ondercapacitelt;
• de consequenties voor de bedrljfsvoerlng blj een wlsselende samenstelItng

van het te bewerken materlaal;
• de continuitelt van de aanvoer, mede In relatie tot de se17..oenen;
• de (techrusche) mogeIljkheden voor faserlng van de bouw en het gebruikvan

de tnstallatles In relatie tot de behoefte.

Blj de beschrljvtng van de voorgenomen activltelt en de altematieven moeten de
volgende fasen In aanmerklng worden genomen.

3.2.1 Bouwfase

Beschrljvtng van het grondverzet, de tngrepen In de waterhulshoudlng en het
gebrulkvan mUleuvrlendelljke materlalen.

3.2.2 Opstartfase

Beschrljvtng van de sltuatle In de opstartfase. In het bljzonder dlent aandacht
te worden geschonken aan het optreden van emlssles als gevolg van onvoldoen
de functlonerende emlsslebeperkende procesonderdelen tijdens de opstartfase.
Aangegeven moet worden of het opstarttempo wordt aangepast aan de moge
Iljkheden om de geuremlssles te beperken.
Ten aanzlen van verglsting dlent te worden aangegeven wat de kans Is dat het
entmaterlaal voor verglsting ruet volIedlg aanslaat en welke maatregelen dan
zullen worden getroffen. Tevens dlent te worden beschreven welke veUlg
heldsmaatregelen worden getroffen voor de gaswtnrung en hoe het gasmengsel
In deze fase wordt afgevoerd.
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3.2.3

Aangegeven dient te worden wat de bestemming is van eventueel niet verkoop
baar eindprodukt.

De In werking zljnde lnrlchtlng

Bij de volledlg werkende installatie dienen de volgende aspecten te worden
onderscheiden:
• afva!, aanvoer en acceptatie:
• verwerking: composterlng en/ofvergisting:
• afvoer en afzet van eindprodukt, ontstaan enverwijdering reststromen,

bedrlJfsvoerlng en controle;
• emissies en ernlssiebeperkende maatregelen.
Op deze aspecten wordt in het navolgende nader ingegaan.

Afval. aanvoer en acceptatle
Ingegaan dient te worden op:
• sarnenstelling van de aangevoerde afvalstoffen en de mate van verontreini

ging (plastic, grove verontreinigingen, KCA, zware metalen, residuen van
bestrjjdingSrnlddelen et cetera);

• hoeveelheid, herkomst, kwallteit en beschikbaarheid van eventueel toe te
passen structuurverbeterend materlaal en andere hulpstoffen;

• het acceptatiebeleid, de kwallteitscrlteria en de wljze waarop wordt voorzien
in controle en registratie naar aard, herkomst, kwallteit en kwantiteit van
het te verwerken materlaal. Geef aan in hoeverre, als onderdeel van het
acceptatiebeleid, wordt getracht de verontreiniging van het aangevoerde
materiaal te verminderen (preventieve maatregelen);

• wjjze en frequentie van aanvoer en transport (zowel extern als intern) en
transportroutes;

• wjjze en plaats van lossen en tussentjjdse overslag;
• opslag en bestemmingvan niet-geaccepteerd afval.

Verwerklng
Aangegeven dient te worden of en op welke wjjze wordt voor.lien in gescheiden
bewerking van GFT-afval en groenafval'l.
Een duidelljk onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verschillende
fasen in het proces (opslag en voorbewerking, composterlng met eventuele
tussenbewerking dan weI vergisting, nabewerking en opslag).
Het proces dient voor aile fasen in voldoende mate van detail te worden be
schreven, waarbij de interactie tussen de fasen wordt aangegeven. Duideljjk
dient te zijn welke relevante functionele parameters in elke fase worden nage
streefd en waarom.

OpsIag en voorbewerklng
• de opslagcapaclteit voor te bewerken afval en hulpstoffen en de opvang van

piekbelasting (wals eventuele vooropslag), stOrlngen en perlodenvan onder
houd;

• inrlchting van het stortbordes en de opslagbunker (lnpandig, (on)overdekt et
cetera);

7 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 1.
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• hoeveelheld. samensteIling. opvang. opslag en bestemmlng van lek- en
perswater by aanvoer. stort en het tydelyk opslaan van het te bewerken
organlsche afval;

• de wljze en plaats van voorbewerking met aandacht voor:
• het schelden van de reststromen (onbruikbare delen en yzerl. opslag.
aN~eren bestemmlng;

• de wyze van mengen van eventueel toe te passen structuurverbeterend
matertaal ondervermeldlngvan de selzoensafhankelyke mengverhou
dlngen.

Composterlng
In het MER moet de sltuerlng en mogelyke variatle daarin van de verschillende
onderdelen van de Inrichtlng worden beschreven.
De processturlng (onder andere beluchtlng. regeling zuurstofconcentratle.
temperatuurregeling. vochthuishouding en dergelijke) dlent te worden
beschreven en gemotiveerd.
Aangegeven dlent te worden wat wordt verstaan onder v66r- en nacomposte
ring. De composteringsttjd In de v66r- en nacomposteringsfase dlent te worden
vermeld. Hlerbij moet worden aangegeven hoe krittsch de composterlngstyd In
de voorcomposteringsfase Is voor het functloneren van de nacomposterlng.
Daarnaast zljn de volgende aspecten van belang:
• de rijplngsgraad van de compost na afloop van de nacomposterlng en de

ilexibUlteit van belde processen om de composterlngstyden te varieren
als de rijplngsgraad dat wenselyk maakt (In verband met anaeroble In de
opslaghoop waardoor geurstoffen gevormd kunnen worden die blj de
afvoervan het produkt vrijkomen);

• het optreden van heterogenltelt In het materlaal waardoor lokaal anaerobe
kan ontstaan en de mogelykheld om deze op te heffen.

De gevoeligheld van het proces en de nauwkeurigheld van processtunng voor
de volgende aspecten dlent te worden beschreven:
• de per seizOen wlsselende samensteIIlng van het organlsche afval;
• varlaties In homogenltelt. hoeveelheld. samensteIling en dergelijke van het

te composteren afval;
• weersomstandlgheden;
• mogelyke storingen (aard en duur) In de processturing.

Tussenbewerking
De wljze van tussenbewerking van het materiaal tussen voor- en nacomposte
ring moet worden beschreven. Aangegeven dlent te worden:
• frequentle en plaats van tussenbewerking (blnnen ofbulten);
• de verblyftijd van het voorgecomposteerde materlaal In deze fase;
• de wljze van afscheldlng van verontrelnlglngen (plastic en dergelyke).

Verglstlng
Het MERmoet beschrijven:

de sltuerlng en mogelijke varlatles daarln van de verglstingslnstaIIatie. de
(tussen)-opslag van biogas. gaszuiverings- dan wei gasopwerkingslnstaIIa
tie. de ontwatering en de bljbehorende voorzlenlngen;
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de faetoren die het vergistlngsproces kunnen belnvloeden. zoals de samen
stelling van het afval. de aanwezigheid van toxische stoffen en temperatuur
en pH-veranderlngen en de kans dat deze faetoren optreden;
de mogel!Jkheden om het vergistlngsproces te sturen (o.a. via pH-. vocht- en
temperatuurregellng) ;
w!Jze en duurvan nastabilisatlevan het vergtste materiaal.

Nabewerklng en opslag
• w!Jze en plaats van nabewerking;
• aard (chemisch/hygienisch) en bestemmingvan het eventueel afgescheiden

materiaal;
• w!Jze. plaats en tljdsduurvan opslag vangerede compost (open lucht. over

dekt of Inpandig);
• rijpheid van de gerede compost en de mate waarin nog biologische omzettln

gen plaatsvlnden die tot vormingvan geurstoffen kunnen leiden;
• de buffercapaciteit van de opslag.

Afvoer en afzet elndprodukt
Eindprodukt
• hoeveelheid elndprodukt in ton/jaar;
• samensteiling van het eindprodukt. inclusief opgewerkte compost;
• w!Jze waarop en frequentie waarmee de kwaliteit van het eindprodukt wordt

gecontroleerd en de hiervoor gehanteerde criteria.

AJvoer en aJzet
• w!Jze van afvoer;
• verwachte hoeveelheid afgezet produkt en bestemmlng;
• bestemming van nie! verkoopbare. respectievel!Jk afgekeurde elndproduk

ten.

Ontstaan en verwiJdering van reststromen
• beschrijvlng van de reststromen;
• afvoer en bestemming van deze reststromen.

Bedrljfsvoerlng en controle
Aangegeven dient te worden op welke wijze zal worden voor.lien in de interne
milieuzorg. Aangegeven dient te worden op welke wijze de metlngen (monito
ring) ten behoeve van het proces en van de uitworpen zullen plaatsvlnden en
hoe op de wijze van bedrijfsvoerlng zal worden teruggekoppeld.

Voor het MERz!Jn voorts de bedrijfst!Jden van belang:
• t!Jden waarop de verschillende onderdelen in bedr!JfzuBen z!Jn ('s avonds.

's nachts en zon- en feestdagen);
• t!Jdstippen waarop aan- en afvoer plaatsvlndt.

Behalve de bedrijfsvoering In 'normale omstandigheden' is het van belang aan
te geven hoe de bedr!Jfsvoerlng zal zijn onder b!Jzondere omstandigheden (on
derhoud. storlngen en calamiteiten). Hiertoe dient een noodplan inzicht te
geven in de procedures die worden gevolgd b!J dergel!Jke omstandigheden.
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Aangegeven dlent te worden of daarblJ wordt aangesloten blj bestaande provin
clale regelingen van noodsltuatles.

Tevens dlenen de volgende aspecten in beeld te worden gebracht:
• beschrijving van de te verwachten aard. frequentle en t1jdsduur van de

diverse typen stOringen die kunnen optreden;
• de emlssles in geval van storingen en blj opstarien of ult bedrijf nemen van

onderdelen van de Installatles;
• maatregelen die worden getroffen om deze resulterende emlssles te beper

ken.

Emissies en emissiebeperkende maatregelen
De emlssles en emiSslebeperkende maatregelen dlenen voor aile actlvitelten.
die blnnen de inrlchting plaatsvlnden te worden aangegeven. EmiSsles dlenen
mede op recente ervaringsgegevens gebaseerd te worden. HlerblJ acht de Com
mlssle de hleronder genoemde aspectenvan belang.

Water
Aangegeven dlent te worden;
• de hoeveelheden en samenstelling onder normale omstandlgheden en In

geval van storingen van de (afval) waterstromen van de voorgenomen actlvi
telt;

• overige (afval)waterstromen;
• de w1jze waarop afvalwaterstromen worden behande1d en afgevoerd;
• procesgelntegreerde emlsslebeperkende maatregelen ofvoorzleningen;
• op welke wlJze. t1jdens welk onderdeel van het proces en in welke mate

(concentratles en absolute hoeveelheden) ultworpen naarbodem. grond- en
oppervlaktewater en de riolering kunnen optreden. Hoe worden deze ultwor
pen beperkt ofvoorkomen;

• rendement van de waterzulveringsinstallatle;
• controle op emlssles en werktng van waterzulveringslnstallatles alsmede de

maatrege1en. die genomen worden blJ storingen;
• elndverwerking van zUlveringsslib.

Lucht
• ultworp In de diverse fasen van de bewerktng en de diverse processtappen

van stof. mlcrobH~leorganismen en relevante luchtverontreinigende compo
nenten en geur "). In verband met de behandellng van afvalgassen dlent
Ingegaan te worden op de ultworp van ammoniak en H2S. Besteed tevens
aandacht aan ultworp van luchtverontrelnlgende componenten blj de
waterzulveringslnstallatle. De emlssles dlenen zowel onder normale als
bljzondere omstandlgheden (storingen. plekaanvoer) beschreven te worden;

• omschrijving. rendement en de bedrijfszekerheld van procesgelntegreerde
emlsslebeperkende maatregelen ofvoorzlenlngen;

• het type luchtzulverlng. het rendement en de bedrijfszekerheld van de lucht

8 De geuremtsstes dicnen te worden voorspeld op basis van gegevens, die verkregen dan wcl herleidbaar zlJn van
de geurmetingen volgens de Richtlijncn van de Ncderlandse Voornorm Olfactometrle (NVN 2820), zoals die
gelden voar de certificering van olfactomctrlsche gcuranalyse.
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zuiveringsinstallatle(s) bij nonnale- en piekbelasting; indien voor biofiltratle
wordt gekozen dient een motlvering van het al of niet aanvullend toepassen
van gaswassing te worden gegeven;

• controle op emissies en werking van luchtzuiveringsinstallatles alsmede de
maatregelen. die genomen worden bij storingen.

Oeluid en trIllmgen
• emissie-relevante bronsterktes van continue en incidentele geluidbronnen

en de spectraalverdeling daarvanvoor de gehele inrichting;
• voorzieningen ter beperklng van de emissie van geluid en trillingen.

3.3 Beschrijving van alternatieven

Naast alternatieven gericht op de toe te passen technlek voor de bewerklng van
OIT (composteren. vergisten dan wei een combinatle) dienen uitvoeringsvari
anten voor de gekozen systemen beschreven te worden.
Voor alle genoemde aspecten van de voorgenomen actlvitelt (het voornemen)
kunnen in principe varianten worden onderscheiden. Varianten kunnen
worden gecombineerd tot alternatleven.

Uitvoeringsvarianten kunnen worden ontwikkeld op basis van het voorgestane
proces. Besteed hierbij aandacht aan:
• varianten met verdere optlmalisatle van de behandeling en afvoer van

afvalwaterstromen;
• varianten met verdere optlmalisatle van de behandeling en atVoer van

afgasstromen;
• varianten gericht op optlmalisatle van de energiebalans;
• varianten gericht op optlrnalisatle van de kwaliteit van het eindprodukl.

De keuze van de in het MER behandelde varianten en alternatleven moet zorg
vuldig worden gemotlveerd. Dit geldt ook voor het meest milieuvriendelijke
alternatlef.

De volgende alternatieven moeten in ieder gevalin het MER worden beschreven:
• het nul-alternatlef;
• het meest milleuvriendelijke alternatlef.

Nul-alternatief
Het nul-alternatlef is de situatle waarbij het voornemen nlet gerealiseerd wordt.
Aangegeven dient te worden of sprake is van een reeel alternatlef. Is dit nlet het
geval dan functloneert dit alternatlef uitsluitend als referentle en dient in sa
menhang met de beschrijving van de bestaande toestand en autonome ontwik
keling van het milleu te worden gezien.

Meest milleuvriendelijke alternatlef
Bij het meest milleuvriendelijke alternatlef dient te worden uitgegaan van de
best bestaande technleken ter beschenning van het milieu. Het alternatlef kan
worden opgebouwd uit een optlmale combinatle van meest milleuvriendelijke
varianten.
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4.

Het meest mllieuvrlendelijke alternatlef dlent als een volwaardlg alternatlef te
worden behandeld rodat vergelijktng van de milleugevolgen met de andere
alternatleven mogelijk Is.

BESTAANDE TOESTAND EN TE VERWACHTEN ONTWIKKELING VAN
HETMILIEU

Arllke! 7.10, lid 1, onder d van de Wm:
Een MER bcvat ten minste: "een beschrgving van de bestaande toestand van het milieu., voor rover
de voorgenomen actwiteit of de beschreven alternatieven daarooor gevolgen kwmen hebben.
alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu. indien de activiteit noch de alternatieven
wordenondernomen".

De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwJkkellng In het
studiegebied dient In het MER te worden beschreven voor zover die toestand
van belang is voor de voorspelling van de gevolgen voor het milieu bij u!tvoerlng
van het voornemen en de te beschouwen alternatleven.

Het studlegebied omvat de locatle en de omgeving daarvan, voor rover daar
effecten van de toekomstige actlvltelt kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect
(lucht, bodem, water, et cetera) kan de omvang van het studlegebled verschil
len, De begrenzlng van de beihvloedlngsgebleden dlent te worden gemotlveerd
en op kaarl te worden aangegeven.
De sltuerlng van gevoelige objecten (onder andere: wonlngbouw, natuurgebie
den, recreatle) dlent op kaart te worden aangegeven.

Aandacht dient te worden gegeven aan:
• de luchtkwalitelt: achtergrondniveaus van luchtverontrelnlglng (zowel

InUnissle-concentraties als deposltie) van stikstof- en zwavelverblndlngen,
geur en stof;

• achtergrondgeluldniveaus (Industrle, verkeer) en eventuele zonerlngen,
geluldcontouren (40-45-50 dB(A)) gedurende de avond, de nacht en overdag;

• bodemkwaliteit.

Besteed daarnaast voor zover relevant tevens aandacht aan:
• grondwaterkwalitelt, grondwaterstanden en grondwaterstromlngsrichtln

gen;
• oppervlakiewaterkwalitelt;
• biotlsche aspecten (flora, fauna, ecologlsche relatles) wanneer op bestaande

gevoelige gebieden in de omgevlng en toekomstlge gevoelige gebleden effec
ten als gevolg van de voorgenomen actlvltelt of de alternatleven te verwach
tenzljn.
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5. GEVOLGENVOOR HET MILIEU

Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm:
Een MER bevat ten minste: ~een besdui/vtng van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen
activlteit., onderschefdenlgk de altematteven kunnen hebben, alsmede een motfvering van de wyze
waarop deze gevolgen zyn bepaald ofbeschreven.

5.1 AJgerneen

De te verwachten gevolgen voor het milieu moeten zoveeJ mogelijk In hun
onderJlnge samenhang worden beschouwd. Zlj dlenen In relatle te worden
gebracht met de fysleke Ingrepen. de Invloed van de blj het proces vrtjkomende
(rest)stoffen en de Invloed van de InstaJlaties. Hlerblj Is onderscheld te maken
In:
• de aanlegfase;
• de perlode dlrecl na het In gebruik steJlen (de opstartfase);
• de sltuatle waarln de InstaJlatie voJledlg In werking Is.

Blj de voorspeJllngen dient steeds gemotlveerd aangegeven te worden welke
methoden of modeJlen zljn gebrulkt. De methoden en modeJlen die worden
gebruikt dlenen passend (naar de n1euwste stand van de wetenschap), beproefd
en dUldelljk gedocumenteerd te zljn.
De effecten dlenen zoveel mogelljk gekwantlficeerd te worden.

Aangegeven dlent te worden tussen welke grenzen verwachte resultaten kun
nen varleren als gevolg van onzekerheden en onnauwkeurigheden In de voor
speJllngsmethoden en de gebrulkte Invoergegevens. Waar dlt wenselijk Is, kan
een gevoeligheldsanalyse (op bljvoorbeeld verondersteJllngen en parameters)
geboden zljn. Blj onzekerheld over het optreden van effecten moeten naast de
waarschljnlijke ontwikkeling ook de effecten In het slechts denkbare geval
worden ultgewerkt.
Blj de beschrijvlng van de gevolgen voor het milieu dlent er rekenlng mee te
worden gehouden, dat zlj t1jdelijk of permanent van aard kunnen zljn of zelfs
pas op langere termljn waarneembaar kunnen worden. Aandacht dlent te
worden besteed aan cumulatle van milieu-effecten, met name In relatle tot
bestaande actlvltelten en nog te starten andere Inltlatleven op en In de nablj
held van het Industrieterreln Konlngsplelj-Noord 9].

Ook effecten die gunstlg zljn voor het milieu. verdlenen de aandacht. Daarblj
dlent, waarvan toepasslng. aangegeven te worden of deze effecten altljd zuJlen
optreden ofaJleen onder te noemen voorwaarden.

B1j de beschrljvlng van de gevolgen voor het milieu dlent hetzelfde studlegebled
als blj de beschrljvlng van de bestaande toestand van het milieu te worden
gehanteerd.

9 Zie oak bijlage 4. lnspraakreacties 2 en 3.
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5.2

5.3

5.4

Lucht

Luchtverontreiniging dlent in relatle tot eventueel reeds aanwezlge dan wei
gelljktydig In werking zljnde bronnen te worden beschouwd. Daarby dlent
aandacht te worden gegeven aan eventueel optredende cumulatleve effecten.
Duldelyk dlent te worden aangegeven welke objecten in de omgevlng gevoellg
zljn voor geur, stof en overlge luchtverontrelnigende stoffen.

Geur
De geurbelastlng van de omgevlng ten gevolge van de geuremlssles van de
inrlchting dlenen met behulp van het LTFD-verspreidingsmodel in kaart te
worden gebracht lO

]. De berekende relevante geurcontouren (99,5-, 98-. en 95
percentlelen van 1 g.e./ms

III en het 98-percentlel van 10 g.e./mS
) kunnen op

een topografische kaart worden gepresenteerd. Aangegeven dlent te worden in
hoeverre zlch blnnen deze percentlelen aaneengesloten woonbebouwlng en/of
verspreld llggende woningen. kantoorgebouwen of andere stankgevoelige
objecten bevinden. Ook dlent een beeld te worden gegeven van de maxlmaal te
verwachten geurconcentratles in de omgeving. wanneer de aangebrachte
milleuvooF.lienlngen. om welke reden dan ook. ultvallen.

5tof
Aangegeven dlent te worden in welke mate de stolbelasting toeneemt. Aan stof
gehechte speclfieke componenten lzoals klemen) dlenen op hun schadelykheid
beoordeeld te worden.

Ovenge luchtverontreirtigirtg
De gevolgen van gasvormlge luchtverontrelnigde componenten dlenen te
worden beschreven, enerzljds in samenhang met de reeds aanwezlge belastlng.
ander.lyds in relatle tot de aanwezlge emlssies in het gebled. tegen de achter
grond van eventuele emlssle-reductle-doelstellingen.

Bodem, grondwater en oppervlaktewater

• gevolgen voor bodem- en grondwaterkwalltelt;
• lozlng op oppervlaktewater.

Geluid

• de geluldlmmlssles gedurende de dag. avond en nacht dlenen te worden
berekend; de geluldcontouren behorende blj de installatles en het verkeer
voor aan- en afvoer dlenen op kaart te worden ingetekend (berekende et
maalwaarden); daarby dlenen de bestaande geluldemlttenten te worden

10 Zie ook biJlage 4. inspraakreactie 2.

11 Door de Belangenvereniging voor Vcrnrcrkingsbedrijven van Organtsche Rcststoffen (BVOR) en de Vercntging
van AfValVcIWcrkers (VVAV) worden tn het kader van de in de Nota Stankbeleid genoemde categoric-l benade
ring geuronderzoekingen uttgevoerd. Indien naar aanleidtngvan de resultaten van deze onderzoektngen tot ceo
andere concentratie als grenswaarde wordt gekomen, dienen de genoemde pcrcentielen behorend btj die andere
concentratie te worden berekend.
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5.5

6.

betrokken:
• lmmissie blJ nlet-norrnale omstandigheden onder verrnelding van frequentle

en tljdsduur;
• eventueel vastgestelde ofnog vast te stellen zonering.

Ovenge aspecten

• balans tussen energiegebruik en -produktle;
• hindervan transport langs aan- en afvoerroutes12

);

• de gevolgen van eventuele verspreiding van schlmmelsporen. ziektekiemen
en aantrekking van vogels en andere dieren voor de volksgezondheid.
drinkwatervoorzienlng en omliggende bedrijven (lnc!usiefagrarische bedrtj
yen);

• de rtsico's van een maxlmaal geloofwaardig ongeval;
• de visueel-ruimtellJke gevolgen op de omgeving;
• globale milleu-effecten van verdere verwerking en toepassing van materia

len, die als eindprodukt worden afgeleverd (lntegrale ketenbeschouwing).

VERGELIJKING VAN DEALTERNATIEVEN

Artike177.10, lid I, onder f van cleWm:
Een MER bevat ten ruinste: "een vergelfiking van de ingevolge onderdeel at beschreven te verwach"
ten ontwikkeling van het milieu met de heschreven geoolgen voor het milieu van de voorgerwmen
activUeit, alsmede met de beschreven gevoIgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen
altematieven",

De milieu-effecten van de verschillende alternatleven moeten met elkaar (en
met autonome milieu-ontwikkeling) worden vergeleken. Op basis van een
kwalltatieve en zoveel mogelijke kwantltatleve vergellJking dient een voorkeurs
volgorde te worden aangegeven per milieu-aspect.
De onderlinge vergelijking van de altematleven kan gebeuren aan de hand van
tabellen, figuren en/ofkaarten.

Aangegeven dient te worden in welke mate de initlatlefnemer denkt zlJn doel
stelling te zullen en kunnen verwezenllJken bij elkvan de alternatleven?

12 Zic ook bijlage 4, inspraakreactic 2.
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7.

8.

LEEMTEN INKENNIS, EVALUATIE ACHTERAF

Artikel 7. 10, l!d I, onder gvan de Wm:
Een MER bcvat ten minste: ~een overzicht van. de leemten in de onderd en e bedoelde beschryvlngen
(d.w.z. van de bestaande m1lieutoestand en autonome ontwikkeling daalVan, respectievelijk van de
milieu-effecten) ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens".

ArtikeI7.39vandeWm:
"Het bevoegd gezag cIateen besluit heeft genomen, bg de voorbereiding waaroan een mnieu'
eifectrapport is gem.aaJct. onderzoekt degevolgen van de heirokken acttviteit tx>Or het milieu. wanneer
2g wordt ondemomen ofnadat ziJ is ondemomen".

Het MER dient aan te geven welke leemten in kennis en infonnatie zullen
blyven bestaan en welke betekenis daaraan moet worden gehecht voor de
besluitvonning. Aangegeven dient te worden waarom deze leemten zyn blijven
bestaan en van welke aard zij zijn. De onzekerheden en onnauwkeurtgheden in
de voorspellingsmethoden of prognosemeihoden en/of in de gebrutkte gegevens
dienen te worden aangegeven evenals een eventueel gebrek aan brutkbare
voorspellingsmethoden.

De vastgestelde leemten in kennis en infonnatie kunnen worden gezien als
onderwerpen van voortgaande studie. Leemten in kennis behoren te worden
betrokken by eenconcept-evaluatieprogramma. Deze nazorg, die een onder
deel vonnt van m.e.r. kan ook betrekking hebben op de effectiviteit van de
getroffen voor"ieningen en de milieu-beschennende maatregelen. Het verdient
aanbeveling in het MER een aanzet voor zo'n evaluatieprogramma op te nemen.

SAMENVATTING VAN HET MER

ArtikeI7.10, lid 1, onderh vande Wm:
Een MER bcvat ten minstc: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende tnzfcht geeft
voor de beoordeling van het milieu·effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het
milieu van de voorgerwrn.en activUeit en van de beschreven alternatieven".

In de samenvatting van het MER zal kort en overzichtelyk de kern van de
hoofdtekst van het MER moeten worden weergegeven. De samenvatting dient
zelfstandig leesbaar te zlJn.

De Commissie beveelt aan in de samenvatting in ieder geval in te gaan op
motivertng van het doel van het voornemen;
de besluitvonning waarvoor het MER dient;
keuze en motivering van de redelykerwijs in beschouwing te nemen alterna
tieven, waaronder het alternatief waarby de best bestaande mogelijkheden
ter beschenning van het milieu worden toegepast;
beschrtjving van de uitgangssituatie van het milieu;
beschrtjving van de voorspelde effecten van de verschillende alternatieven.

-16-



9. VORM EN PRESENTATffiVAN HET MER

Het MER zal zo duldelyk en objectlefmogelyk In moeten gaan op de te behande
len onderwerpen en moet ingaan op de vragen omtrent het voornemen, die ult
de inspraak naarvoren zyn gekomen.

Keuze-elementen, die bepalend zyn geweest blj de opstelllng, moeten duldelyk
naar voren worden gebracht. Waar mogeIljk en nuttlg zal gebrulk moeten
worden gemaakt van presentatle van de lnformatle op kaarten, luchtfoto's en in
figuren en dlagrammen. In leder geval zal een overzlchtskaart moeten worden
opgenomen met daarop de Ilgging ten opzlchte van (rljks-)wegen, spoorwegen
en vaarwegen en de in het MERgebrulkte geo-grafische aanduldlngen. Onder
bouwende lnformatle kan In bljlagen behorende by het MER worden opgeno
men. Daartoe kunnen ook behoren een verldarende begrlppenlyst. een Iljst van
gebrulkte alkortingen en een Ilteratuurlyst.
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Adviesaaollraag ten behoeve van de richtlijnen
voor het MER Koningspleij-Noord

Op 28 februari 1994 hebben wij cen startnotitie milieu-effectrapporta
ge ontvangen betreffende een verwerkingsinrichting VOOI: GFT- en
groenafval op de Koningspleij-Noord te Arnhem.

Het MER zal deel gaan uitmaken van de aanvragen in het kader van de
Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

!let initiatief zal bekend worden gemaakt in de pers en in de Neder_
landse Staats courant (zie bekendmaking).
Wij verzoeken u om uw advies voor richtlijnen uit te brengen binnen
9 wekell na publikatie van de bekendrnaking, dus voor 13 juni 1994.
Daarbij verzoeken wij u bovenstaand briefnummer te vermelden.

De tekst van de bekendmaking en de startnotitie (in vijfvoud) wordenhi"bij a1' bijlagen toe:::::::~;J:E'" 8l"•., van~ _
voorzitter

bij lagen

coll.<..L
code: HT!9408535

griffier
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BIJLAGE 2

Openbare kennisgeving van de Startnotitie in Staatscourant nr. 71
d.d. 13 april 1994

Provincie Geldcrland,
Znivcringsschap Oostclijk
Gcldcrland

Inspraak op de srarrnotitie milieu-ejfec
trappor!age I'erwerki/lgsilirichfing voor
CFT- ('11 groenajvallcn bellOel'(' Will

Heidemij Rca/iSQlie B. V. Gall de
Koningsp!eij tc Amhem.
Hcidcmij Rcalisatic n.v. is voornemeos
cen installatie op te rich ten voor het
verwcrkcn van totaa1 90.000 ton GFT~

en groenafval aan de Koningsplcij
Noord le Arnbem.
Zowcl anaerobe vcrgisting als anaerobe
compostering kunnen als techniek voor
de vcrwcrking worden ingezet.
Om deze voorncmcns te kunnen realise~

fen moeten vergunningen worden. aan
gevraagd in het kader van de Wet
milieubehecr (Wm) en de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren (WVO).
Voordat deze vergunningen kunnen
worden aangevraagd moet eerst eeo"
Milieu-effectrapport "(MER) worden
opgestc1d, dat later met de vergunning
aanvragen zal worden ingediend.
Voor het vcrlenen yan de .wm-vergun
ning i.s Gedeputeerde Staten het ..
bcvoegd gczag;'voBr 'het'verlenen'van
de WVO-vergunuing is dat het Zuive
ringsschap Oostelijk Gelderland.
Gedeputeerdc Staten van Gelderland
coordinercn de voorbereiding en behan
deling van het MER en de vergunning
aanvragen.

Procedure
De inspraak op de s!artnoLiLie is
bedoeld am advielen en reaelies !e OI1l

vangen die van belang kunnen zijn bij
het vas!slellcn van de richllijllen. In de
ricbtlijnen zal worden aangegeven wal
de inhoud van het MER mocl zijn.
Reacties met bctl'ekking lot de startno
titie kunnen vanaf 14 april 1994 tot ell
met 12 mei 1994 schriftclijk worden
ingediend bij Gcdeputeerdc Staten van
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem, onder vemlelding van het
numuler MW94.13412. .
Degene die een reactic indient,. kan ver
lOeken am zijn of haar pcrsooillijke
gegcvens·nict bekend te makcH.
Terinzagelegging
Van 14 april 1994 tot 13 mci 1994 ligt
de startnotitie ter inzage:
bij de sector Milieuhygicne en energie
van de gemeente Arnhem Van Olden~

barneveldtstraat 90; op wcrkdagen van
9.00 tot 16.00 uur, alsmede clke don
derdag op verzoek in het stadhuis,
Koningstraat 38, ingang trouwzaal, van
19.00 101 22.00 uur, ·lel. 085-774405;
in het Huis del' Provincie te Arnhem,
Centrale Bibliotheck, Markt 11 te Am
hem, op aile werkdagcn van 9.00 tot
16.00 uur;
in het kan{Qor van Zuiveringsschap
Oostelijk Gdderland, Licmcl'sweg 2 te
Doetinchem, elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Nadere in/ormatie
Voo('n'adere informatie kunt u zich
wenden tot de beer J. G. M. Wiggers
(leI. 085-598711).
Arnhem, 28 maar( 1994. '
Gedeputeerde Staten Vall Gelder/and,
Dr. 1. C. Terlouw, voorziHcr.
Drs. C. P. A.·G. Crasborn, gr/ffier.



BLJLAGE3

Projectgegevens

Inltlatlefnemer: Heidemy Reallsatle BV

Bevoegde lnstantles: Gedeputeerde Staten van de Provincle Gelderland (coordinerend) en het
Zuiverlngsschap Oostelyk Gelderland

Besluit: Vergunnlng in het kadervan de Wet rnilieubeheer envergunning in hetkadervan de
Wet verontretnJging oppervlaktewater

Categorie Besluit m.e.r.: 18.2

Actlvlteit: Reallsatle van een lnrlchtlng voor de bewerking van GFT-afval en groenafval met een
capaciteit van 90.000 ton perjaar

Procedurele gegevens:
kennlsgeving startnotitle: 14 april 1994
richtlynenadvies uitgebracht: 6 juni 1994

Bljzonderheden: geen

Samenstelllng van de werkgroep:
ir. W.E. van Llerop
ing.C.Roos
tr. K.H. Veldhuis (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder
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Lljst van lnspraakreacties en advlezen

nr. datum persoon of lnstantie plaats datum van
ontvangst
Cleo m.e.r.

1. 940429 Regio Arnhem/ bestuurscommlssie Arnhem 940519
voor ml1leuzaken

2. 940508 bewoners van de leefgroep "Kleefse Arnhem 940519
Waard"

3. 940504 Ml1leugroep Westervoorl Westervoorl 940519

4. 940511 Gelderse Groenrycycling b.v. Bodegraven 940520
Westwoude Management b.v.

5. 940531 Gemeente Westervoorl Westervoorl 940606


