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Met bovengenoemde bIief stelde u de Commissie 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 de GFT-bewerkingsinIichting Koningspleij-Noord te Arnhem.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvor
mingo Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

ir. K.H. Veldhuis
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij -Noord
te Arnhem

Secretariaat: Arthur van Schendelstraal 800
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Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport GFT-bewerkingsinrichting

Koningspleij-Noord te Amhem

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport over

GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem,

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland door de

Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem

de secretaris

Utrecht, 24 oktober 1995

de voorzitter

ir. K.H, Veldhuis
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1. INLEIDING

Heidemij Realisatie B.V. heeft het voomemen een GFT-verwerkingsinrichting
te realiseren volgens het PACOM systeem voor gescheiden ingezameld groente.
fruit en tuinafval (GFT) en groenafval afkomstig van het onderhoud van plant
soenen. bladafval, sloot- en bermgras, takhout en stobben en agrarisch afval.
De inrichting heeft een beoogde capaciteit van 90.000 ton per jaar. Als locatie
van de imichting is voorzien het te ontwikkelen industrieterrein Koningspleij
Noord te Arnhem.

Voor een dergelijke voorziening dient op basis van het Besluit m.e.r. (categorie
18.2) een MER te worden opgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn
bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van de Wet milieube
heer.
Bij brtefvan 3 april 1995 is de Commissie voor de milieu-effectrapportage door
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in de gele
genheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het MER (zie
bijlage 1). Het MER is op 19 april 1995 ter inzage gelegd, te zamen met de ver
gunningaanvraag (zie bijlage 2).

TIjdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar ge
maakt dat op enkele onderdelen het MER essentieJe tekortkomingen bevat. Het
bevoegd gezag heeft daarop besloten tot aanvulling van het MER.
Op 28 juli 1995 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen met
het verzoek van de provincie Gelderland advies uit te brengen over het MER en
de aanvulling (bijlage la).
Naar aanleiding van de nietig verklartng van het bestemmingsplan Konings
pleij door de Kroon en de daaraan gekoppelde onduidelijkheid over het al of
niet doorgaan van het initiatief, is de advisering op verzoek van bevoegd gezag
tijdelijk opgeschort. De initiatiefnemer heeft na overleg met de gemeente
Arnhem aangegeven dat realisatie van het initiatief op termijn niet onmogelijk
wordt geacht. De provincie heeft de Commissie om deze reden verzocht alsnog
een advies uit te brengen.
In het voorliggende toetsingsadvies geeft de Commissie een oordeel over het
MER inclusief de aanvulling erop.

Dit advies is samengesteld door een werkgroep van de Commissie voor de
m.e.r., verder te noemen 'de Commissie'. Voor de samenstelling van de werk
groep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt gegeven
van de belangrijkste projectgegevens.

Dit advies betreft:
• toetsing aan de regels over de inhoud van een MER, zoals gesteld in artikel

7.26 lid I van de Wet milieubeheer (Wm);
• toetsing aan de rtchtlijnen over de inhoud van het MER, zoals vastgesteld

door het bevoegd gezag op 18 juli 1994.
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Confonn artikel 7.26 tweede lid [Wm) heeft de Commissie via het bevoegd gezag
de inspraakreacties op het MER ontvangen (zie bijlage 4). Voorzover deze be
trekking hebben op milieu-aspecten en voorzover relevant geacht. wordt in dit
advies met voetnoten naar deze inspraakreacties verwezen.

Hoofdstuk 2 bevat het algemeen oordeel over het MER. In hoofdstuk 3 wordt
een toelichting gegeven op dit algemeen oordeel en zijn aanbevelingen opge
nomen ten behoeve van de verdere besluitvorming.
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2.

3.

3.1

ALGEMEEN OORDEEL OVER BET MER

De Commissie is van mening dat het MER met de aanvulling voldoende infor
matie verschaft over de invloed van het voomemen en de mogelijke a1tematie
yen op het milieu.

De Commissie heeft in het MER op twee aspecten, te weten geur en geluid,
essentiele tekortkomingen geconstateerd.
In de aanvulling op het MER is op beide onderwerpen ingegaan. De Commissie
adviseert de aanvulling op het MER ter inzage te leggen bij de besluitvorming.

AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING

Geur

Ammoniak en biofiiter
In het MER wordt uitgegaan van biofiltratie als maatregel om de gcurbelasting
tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
Het MER geeft aan dat de afgassen, die aan het biofilter worden aangeboden,
67 mg/m' ammoniak bevatten. De Commissie heeft tijdens de toetsing aan
gegeven dat deze concentratie te hoog is voor de toepassing van biofiltratie; bij
dergelijke concentraties zal vergiftiging van de micro-organismen in het biofilter
optreden.
In de aanvulling op het MER is verrneld dat bij vergelijkbare installaties in
Lelystad en Maastricht de gemeten ammoniak-concentraties rond de 5 mg/m'
Iiggen. De kanttekening is daarbij geplaatst dat deze waarde gemeten is in de
nacomposteringsfase. Uitgaande van hogere ammoniak-waarden in de voor
composteringsfase zou volgens de aanvulling rekening gehouden moeten wor
den met een concentratie ammoniak in afgassen van 20 a 30 mg/m'. De on
derbouwing van deze waarde wordt echter niet gegeven.

De Commissie is van mening dat de gepresenteerde cijfers onvoldoende
onderbouwd zijn en dat daarmee de mogelijkheid van vergiftiging van het bio
filter niet uitgesloten kan worden. Gaswassing, voorafgaande aan biofiltratie
voorkomt een dergelijke vergiftiging.
De Commissie adviseert dan ook bij de vergunningverlening de mogelijkheid
voor plaatsing van een gaswassing in de toekomst open te houden. Wanneer
tot plaatsing van een gaswassing wordt overgegaan, moet rekening gehouden
worden met de milieu-effecten veroorzaakt door de afvalwaterstroom afkomstig
van de gaswassing1j.

Zie ook bijlage 5. reactie van het ZUiveringsschap Oostelijk Gelderland,
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3.2

3.3

Geuremissies
In het MER zijn geuremissies berekend, gebaseerd op, naar de mening van de
Commissie, achterhaalde gegevens. De in het MERgepresenteerde geurconcen
tratie na biofiltratie van 750 ge/m3 blijkt in de praktijk vele malen hoger te
liggen. De Commissie heeft om deze reden geadviseerd om in een aanvulling
nieuwe berekeningen te presenteren uitgaande van actuele gemeten waarden
bij vergelijkbare, reeds functionerende installaties.
In de aanvulling op het MER zijn berekeningen opgenomen op basis van ac
tuele gegevens van de installatie te Lelystad. Uitgegaan is van de gemeten geur
concentratie bij nacompostering bij de installatie in Lelystad van 47.000 gel m3 •

Ingeschat is dat deze waarde voor de voorcompostering verdubbeld dient te
worden tot 100.000 ge/m3

• Een onderbouwingvan deze inschattingwordt niet
gegeven.
Het rendement van het biofilter wordt op basis van onderzoek bij de installatie
in Lelystad ingeschat op 96%. In vergelijking met cijfers die bckend zijn van
andere installaties, is dit een hoog rendement en naar de mening van de
Commissie is dit derhalve een optimistische inschatting. Een worst-case be
schrijving ontbreekt.

De Commissie blijft om deze reden twijfels hebben bij de gepresenteerde
gegevens. Zij adviseert de geuremissie te monitoren mede in het kader van de
evaluatie van het MER. Daarnaast wijst zij erop dat, mogelijk op korte termijn,
via het branche-onderzoek gegevens beschikbaar komen die betrokken kunnen
worden bij de besluitvorming.

Geluid

Tijdens de toetsing heeft de Commissie nadere informatie gevraagd over de ge
hanteerde bronsterkten voor vrachtwagens en de beladingsgraad van vracht
wagens. Tevens is geadviseerd in een aanvulling in te gaan op de cumulatieve
geluidbelasting van toekomstige activiteiten op het industrieterrein en de hier
voor resterende gcluidruimte.
De Commissie conciudeert dat het MER met de aanvulling voldoende infor
matie geeft over de geluidbelasting van de voorgenomen activiteit.

Kwaliteit eindprodukt

Met de keuze van het PACOM systeem en de lange verblijftijden wordt een ver
gaande afbraak van organisch matcriaal nagestreefd, waardoor niet aileen een
stabiel eindprodukt ontstaat maar tevens een verdere concentratie van ver
ontreinigingen plaatsvindt. Daarnaast geeft het MER aan dat zo mogelijk slib
uit de percolaattank en afgewerkt biofiltermateriaal worden meebewerkt. Dit
alles kan resulteren in hogere concentraties van verontreinigingen en met
name zware metalen in het eindprodukt.
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3.4

3.5

3.6

Om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnorrnen zijn wellicht aanpassingen
noodzakelijk. Uitgegaan zal moeten worden van relatiefschone GFT en op basis
van monitoringgegevens kan besloten worden om slib uit de percolaattank en
het afgewerkte biofiltermateriaal alsnog af te voeren. Indien deze maatregelen
onvoldoende zijn, zullen de verblijftijden aangepast moeten worden. De
Commissie adviseert hiermee bij de besluitvorrning rekening te houden.

Onderbouwing van het voomemen

In het MER wordt een beschrijving gegeven van de benodigde en vergunde ver
werkingscapaciteit voor GFT en analoog afval in Gelderland. Het is de
Commissie bekend dat recent een aanvraag van de VAR te Voorst voor een
verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 180.000 ton is ingediend.2

]

De Commissie adviseert om deze informatie bij de beoordeling van de doel
matigheid van de voorgenomen activiteit te betrekken.

AtVoer hemelwater

Het MER geeft aan dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar het riool en
tekorten aan proceswater worden aangevuld uit de aangrenzende haven.
Gezien de kwaliteit van hemelwater is het voor de hand Iiggend het hemel
water te lozen op de haven.
Indien het havenwater onvoldoende van kwaliteit is om als proceswater te
kunnen inzctten adviseert de Commissie het hemelwater in te zetten als aan
vulling van het proceswater.

Voorzieningen bij inundatie

Het MER geeft geen informatie over mogelijke inundatie van het bedrijventer
rein en de milieu-effecten daarvan. Koningspleij-Noord is op dit moment bui
tendijks gelegen. Uit de ervaringen van de afgelopen twee jaar blijkt dat ook na
ophoging van het bedrijventerrein tot op het niveau van het bedrijventerrein
Kleefse Waard er een risico van inundatie bestaat.
De Commissie constateert dat er in geval van inundatie nadelige milieu-effecten
kunnen optreden door de aanwezigheid van voorzieningen ten behoeve van
brandstofopslag en noodopslag van gevaarlijk afval.
Zij adviseert derhalve bij de besluitvorming aandacht te besteden aan de
situering van deze opslagvoorzieningen.

2 Zie oak bijlage 4, inspraakreactie 1.
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies
over het

milieu-effectrapport
GFT-bewerkingsinrichting

Koningspleij-Noord te Arnhem

(bijlagen 1 tim 5)



BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 april 1995 waarln de Commlssle
In de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen

/l~>""hM,,,,

M.,MlI

Am!'~m

A:>."dl~'

f'<,;lbu, 9090

<*OJ ax Amh"'"

Commissie voer de

miiicu-uffeClrappor!<:!ga

- Commissie voor de l~ilieu-effectrapportage

postbus 7.345
3500 Gil UTRECll'l'

fc!efoo" 108$) 59 $1 "

:;;~"'"~:';~';"'.",,~------~-------,
"~Q~Y~-W'

- 3 april 1995

o"dmwClI'

-"Milieu-effectrapportage en aanvraag am
vergunning ingevolge de t~et milieubeheer

Op 9 maart 1995 ontvingen \~ij een vergunningaanvraag 1ngey01ge de Wet
milieubeheer en een Milieu-effectrapport (MER) van Heictemij Realisatie
B.V. betreffende een gft-verwerkingsinstallatie op het industrieterrein
"Koningspley-Noord" te Arnhem.

Het betreft hier een vergunningaanvraag 1ngev01ge de Wet milieubeheer voor
het oprichten en in \'Ierking hebben van een composteerinrichting voor
(analoog) gft-afval. De vergunningaanvraag en het MER zijn ingeschreven
onder numrnQr HN94.13412.

wij zenden u hierbij in -6ijfvoud de vergunningaanvraag en het MER en de
kennisgeving hieromtrent.
Indien u advies over het HER wilt uitbrengen verzoeken wij u dat veor
22 juni 1995 te doen.

wilt u bij correspondentie over deze procedure
behorende M\~-r:egistratienummerverrnelden?

//{

oed/.t.eerde sta::; vanGel~

.- ?~---
_i(~.

altijd het daarbij

voorzitter:

bijlagen

coIl. dk
code: IlT!950B062!13

---gritfier

!nl",hlh,~e"bii m\,/. H. Boschloo

'"''',""'' i U fir K. 1995

oomkl"'<n' 598348

Po,lI>.nk 9i-ofCkcI';,g I!Q 9762

A1lN..A'.JIlOAml,cm, 'ok. n(. ~1iO ro 463

8NG ~·Gf.""""!1c. fCk. nt. 2850 IQ8N



BIJLAGE la

Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 juti 1995 waarin de Commissie wordt verzocht
om de aanvutling bij de toetsing te betrekken

Sil~Fi:~1t provineie
G_e_de_p_ute_er_de_S_ta_ten ~dGELDERLAND

['."MI,as
f'o,lo",90g()

6600<JX Am/lOm

!--,.linr,ckc>

i r,urT::r,".':
d"I~., "",,",Of l~·_·--

- 28 juli 1995 -11\i'94.13412-609Ugf:'i~.~
omlorw<l'l' ~?£':~;. -"

- Milieu_effectrapportage en aanvraag om
vergunning ing8volge de wet milieubeheer
van Heidemij Realisatie B.V.

commissie voor de milieu-effectrapportage
'l'.a.v. mevrou,,, 'fen Holder
Postbus 2345
3500 GH UTRECIl'l'

1.I¢IM,/OBSj 6~ 9' If

1.1." 45 5M ,x>Rld
/QIclbX(OB5} 699460

Geachte mavrou,., Ten Holder,

Op rnaandag 12 juni 1995 heeft u het concept-toetsingsadvies uitgebracht
over het l'lilieu-effectrapport van Heidemij Realisatie B.V. voar een gft
verwerkingsinstallatie aan de Koningspleij te Arnhem.
llierover heeft op 16 juni 1995 over leg plaatsgevonden met de initiatiefne
mer en het bevoegd gezag.
Bijgaand treft u (in vijfvOud) aan de toelichting die wij op 21 juli 1995
ontvingen op het HER, waarin U\1 opmerkingen zoveel mogelijk zijn verwerkt.

Hij verzoeken u u\·, advies over het !-IER en de daarbijbehorende toelichting
zo sne1 moge1ijk uit te brengen.
overigens merken wij nag op dat een aantal aandachtspunten niet in de
toe1ichting is ven1erkt. In het kader van de op te ste1len ontwerp
beschikking en de daarbij behorende voorschriften zal hieraan aandacht
worden besteed.

voor nadere informatie kunt u zich \1enden tot de heer J. \viggers (tel.
085-598711) of tot d8 heer H. G8mmeke van 118idemij Advies {tel. 085
778621} .

wilt u bij correspondentie over deze vergunningprocedure a1tijd het
daarbijbehorende !-~v_registratienummerverme1den?

Iloogacll t end,
Gedeputeerde Staten van Gelderl

wnd.'

bijlagen

colI. -/y
code: EK/9520074

h,I;':lltingonblj dhr. J. \viggers doo,hio~n'. 598711

v<!Jzondon

lJ .' iiUG, 1995
r""IMnk 1!W162
1\(W.A\lJlO Ami,,,,,, 53 !<I2G 4<;3

eNG '._G,.""",.,,0285O lQ824



BIJLAGE 5

Brief van Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland d.d. 9 juni 1995
reactie gaswassing

Uw brief verl:

9 juni 1995
Uw k ....nmerk:

U95/Hl/bhl
604-40

Nummer:

TW/95-

Onderwerp:

concept toetsingsadvies MER GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord

Geachte heer/mevrouw Ten Holder,

Op 12 juni j.1. ontvingen wij een afschrift van het concept toetsingsadvies milieu
effectrapport GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord.
In dit concept toetsingsadvies adviseert u gaswassing voorafgaand aan de biofil
tratle onderdeel te laten vit maken van de voorgenomen activiteit.

Wij verzoeken u tijdens het overleg d.d. 16 juni a.s. de initiatiefnemer €rop te
wijzen dat duidelijk in het MER moet worden omschreven wat er met deze afval
waterstroom gebeurt.
Indien deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, dient
een lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater
(WVO) bij ons te worden aangevraagd. In dat geval dient in het MER te worden
ingegaan op de vastgestelde richtlijnen m.b.t. het aspect water en dient te worden
vermeld dat een WVO-lozingsvergunning zal moeten worden aangevraagd.
Hierbij wijzen wij erop dat voor ons met name de hoeveelheden (gemiddeld en
maximaall en de samenstelling van de vrijkomende afvalwater stroom, dienen te
worden belicht. Wat betreft de samenstelling dienen de hierna genoemde parame
ters of stoffen te worden belicht, (CZV, BZV, stikstof, fosfaat, pH, sulfaat, chlori
de, zware metalen en organisehe microverontreinigingen). Daarnaast dient in ver
band met de doelmatige werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstalla
tie ook aandacht te worden besteed aan de verhoudingen BZV/N en 8ZV/P. Voor
het overige verwijzen wij naar de vastgestelde richtlijnen voor het MER.

Tot slot verzoeken wij u de initiatiefnemer mede te delen, indien boven-
staande als nog in het MER wordt aangevuld, dat men vooraf een concept van de
aangevulde MER ter beoordeling van de wateraspecten aan het zuiveringsschap te
doen toekomen.

kontaktpll,soon: ing. C.H.M. Kook-ta Wiel, tel. 70187
kopie aen: EMS, provincia Galderlend UI.V. de hiler J.G.M. Wiggers.

documentnaam: mw_pley,bd

u../'I....wog 2 .I'"",tbu< 146.7000 AC O.,.l;,,,,hom . hi. OC~40·70111 . faK43256 -I'o<tgll.. 272~020 . Bank: N.W.B. 63.67.55.916



Voor eventuele vregen of inlichtingen naar aanleiding van deze brief ken contact
worden opgenomen met onze medewerkster mevrouw Kock-te Wiel (tel. 08340
70187).

Het Dagelijks Bestuur I

(I~?~
(mr. H. van Brink)

de voorzitter I
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BIJLAGE2

Openbare kennlsgevlng van de toetslngsprocedure In Staatscourant nr. 76
d.d. 19 april 1995

__/Jrovincie

GELDERLAND
Milieu-ElfcctrapportageIWet milicube
heerlAlgemene wet bestuursrccht

Gedeputecrde Staten van Gelderland
maken bekend dat zij cen aanvraag om
cen vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer en cen Milieu-etfectrap
port (MER) hebben ontvangen van
Hcidemij Realisatie B,V. te Arnhem.
Het betreft hier cen vergunningaan
vraag ingcvolge de Wet milieubeheer
voar het oprichten en in werking heb
ben van cen composteerinrichting met
cen verwerkingscapacitcit van 90.000
ton (aoa100g) gft-afval. De inrichting is
geJegen op het industrieterrein
'Koningspley-Noord' te Amhem.
Op grond van de Wet milieubeheer en
het Bcsluit milieu-eff'ectrapportage is
ten behocvc van de besluitvorming over
de vergunningaanvraag voor de oprich
ting van de composleerinrichting een
MER opgesteld. In dit MER zijn zowel
de milieugevolgen van de genoemde
activiteit beschreven alsook de milieu
gevolgen van mogelijke alternatieven.
Het MER. de vergunningaanvraag en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen ter inzage van 20 april
1995 tot en met 18 mei 1995.
Bij de gemeenle Arnhem:
bezoekadres: diensl Milieu en Open bare
Werken, Van Oldebarneveltstraat 90 te
Arnhem;
tijden: op elke werkdag van 09.00 tot
16.00 uur; na kantooruren op donder
dag van 19.00 tot 22.00 uur aileen op
afspraak (tel. 085-774405) in het Stad
huis, Koningstraat 38 te Arnhem.

Bij de provincie Ge!derland:
bezoekadres: Markt 9 te Arnhem;
tijden: voor het inzien van de stukken
dient u cen afspraak te makcn. Oit is
moge!ijk met mevrouw H. Boschloo
(tel. 085-598348) of de heer J. G. M.
Wiggers (tel. 085-598711).
Op donderdag II mei 1995 wordi om
10.00 uur bij de provincie Gelderland
Ie Arnhem een open bare zi{(ing gehou
den waarbij een ieder opmerkingen
over het MER kan inbrengen en infor
matie kan inwinnen omtrent het voor
nemen dat in hel MER beschreven
wordt.
Met betrekking tot het MER en de
daarbij behorende stukken kunnen lot
en met 18 mei 1995 schriftelijk opmer
kingen worden ingediend bij Gedepu
teerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 OX Arnhem, onder venne!
ding van het MW~registralienummer

dat onderaan deze kennisgeving venneld
staat. Degene die een reactie indicnt
kan verzoeken om zijn of haar pcrsoon
lijke gegevens niet bekend te maken.
De schriftclijke opmerkingen kunnen
slechts betrekking hebben op de inhoud
van het MER (mede gelet op de ter
zake gestelde richllijnen) en op onjuist~
heden die het rapport bevat. Evcntuele
bedenkingen met betrckking tot de vcr
gunningaanvraag en de nog op te stel
len ontwerp-beschikking kunnen pas in
een latere fase van de vergunningproce
dure worden ingebracht.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot de heer J. G. M. Wiggers
(tel. 085·598711).
Art/hem, 3 apri/1995.
GedepUleerde Slaten van Gelder/and,
Dr. J. C. Ter/oUlv, vaor:iller
Drs. C. P. A. G. CraSbOrll, griffier.
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Projectgegevens

Initiatiefnemer: Heidemij Realisatie BV
Adviseur Initiatiefnemer: Heidemij Realisatie BV

Bevoegd gezag: coIlege van Gedeputeerde Staten van Gelderland

Besluit: Vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer

Categorie Besluit m.e.r.: 18.2

Activiteit: Realisatie van een inrichting voor de bewerking van GFT-afval en groenafval met
een capaciteit van 90.000 ton per jaar volgens het PACOM-systeem.

Procedurele gegevens:
brief bevoegd gezag met verzoek om advisering: 28 maart 1994 (kenmerk: MW94.13412
6093042)
kennisgeving startnotitie: 13 april 1994
inspraaktermijn: van 14 april tot en met 13 mei 1994
informatiebijeenkomst belegd: nee
einde wettelijke adviestermijn: 13 juni 1994
bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: 13 juni 1994
richtlijnenadvies uitgebracht op: 6 juni 1994
richtlijnen vastgesteld op: 18 juli 1994
briefbevoegd gezag met verzoek om advisering: 3 april 1995 (kenmerk: MW94.13412-6093051)
kennisgeving MER: 19 april 1995
inspraaktermijn: 20 april tot en met 18 mei 1995
hoorzitting(en) belegd: nee
einde wettelijke adviestermijn: 22 juni 1995
brief van bevoegd gezag met aanvulling op MER: 28 juli 1995 (kenmerk: MW. 13412-6093051)
bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: zo spoedig mogelijk
toetsingsadvies uitgebracht: 24 oktober 1995

Bijzonderheden: Tijdens de toetsing heef! de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar
gemaakt dat het MER op de onderdelen geur en geluid essentiele tekortkomingen beva!. In een
aanvulling op het MER zijn nieuwe berekeningen voor geuremissie uitgevoerd op basis van
actuele gemeten waarden bij een reeds functionerende PACOM-installatie te Lelystad. In de
aanvulling is tevens nadere informatie gegeven over gehanteerde bronsterkten voor vracht
wagens. de beladingsgraad van vrachtwagens en is ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting
van toekomstige activiteiten op het industrieterrein en de hiervoor resterende geluidruimte.
De Commissie condudeert dat het MER met de aanvulling voldoende informatie biedt voor de
besluitvorming en adviseert de aanvulling ter inzage te leggen bij de besluitvorming. Gezien de
resterende onzekerheden over de feitelijke geuremissies adviseert zij de geuremissie als onder
deel van het evaluatieprogramma te monitoren. Daarnaast bevat het advies op enkele punten
van inrichting en bedrijfsvoering aanbevelingen voor de besluitvorming.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. W.E. van Lierop
ing. C. Roos
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder
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Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 950425 De regionaal inspecteur van de Arnhem 950601
volksgezondheid voor de milieu-
hygiene

2. 950523 Heidemij Realisatie BV Arnhem 950601

3. 950516 Gelderse Milieufederatie Arnhem 950601

4. 950515 Gelderse Groenrecycling B.V. na- Nieuwerbrug 950601
mens deze, Westwoude Management aid Rijn
B.V.

5. 950517 Burgemeester en wethouders van Westervoort 950601
Westervoort


