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1. INLEIDING 

De Regio Twente is voornemens om op de grootscbalige afvalverwerkingslokatie Boeldersboek een 
deel van de stortplaats in te richten voor de berging van 1,1 miljoen ton C2- en C3-afval. Om dit 
voornemen te kunnen realiseren moeten vergunningen worden aangevraagd in bet kader van de Wet 
miJieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Voor de besluiten over de verguuningaanvragen op grond van de Wm en de Wvo wordt de procedure 
van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevolgd. Het milieu-effectrapport (MER) is bedoeld om de 
effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven op het milieu zichtbaar te maken. 

Voor bet verlenen van de Wm-vergunning zijn wij het bevoegde gezag; voor het verlenen van de 
Wvo-vergunning is het Waterschap Regge en Dinkel het bevoegde gezag. 

Per brief van 9 mei 1994 stelden wij, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de milieu
effectrapportage overeenkomstig de bepalingen van de Wet milieubeheer (Wm) in de gelegenheid om 
te adviseren over de richtlijnen voor de inhoud van het op te stellen milieu-effectrapport. Tuvens 
werd de start van de procedure openbaar bekend gemaakt en de startnotitie ter inzage gelegd; 
daarmee werd een ieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze startnotitie. 

Bij bet opstellen van het advies heeft de Commissie de ontvangen schriftelijke adviezen, 
commentaren en opmerkingen in beschouwing genomen. Het advies van de Commissie is op 
13 juli 1994 door ons ontvangen. Bij het opstellen van deze richtlijnen is gebruik gemaakt van dit 
advies. 
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2. PROBLEEMSTELLING, OOEL ENBESLUITEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 
beoogd." 

Artikel 7.10, Jid 1, onder c van de Wm: 
Ecn MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het 
milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van 
overheidsorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven 
alternatieven. 11 

2.1 Probleemstelling 

De beschrijving van de probleemstelling van de voorgenomen activiteit in het MER dient om 
duidelijk te maken welk probleem of potentieel probleem de initiatiefnemer beoogt op te lossen door 
bet uitvoeren van de voorgenomen activiteit. 

Het MER dient daartoe een beknopte beschrijving te geven van de voorgeschiedenis van de 
afvalverwerkingslokatie alsmede van de aard, achtergronden en knelpunten van de 
afvalproblematiek binnen de provincie Overijssel. 

Bij de probleemstelling dienen tevens te worden betrokken het beleid van het rijk, het AOO en bet 
beleid van de provincie Overijssel voor de verwijdering van de relevante afvalstoffen en de situatie, 
zoals die zich in de reaJiteit voordoet. Oorzaken van eventuele discrepantie tussen beiden dienen te 
worden aangegeven. 

Ingegaan dient te worden op de organisatorische structuur (onder andere samenwerkings
verbanden), waarbinnen in de provincie Overijssel uitvoering wordt gegeven aan het Provinciaal 
Afvalstoffenplan (PAP) en de rol van de regio Twente daarbij. 

Er moet aandacht worden besteed aan het deel van de in het verzorgingsgebied vrijkomende buidige 
en te verwachten hoeveelheden C2- en C3-afval dat op Boeldershoek verwerkt zal gaan worden. 
Hiertoe dient te worden ingegaan op: 
• de hoeveelheden per tijdseenheid en gemiddelde hoeveelheden alsmede de herkomst van bet afval 

(per deelsoort); 
• de huidige, te verwachten en benodigde be- en verwerkingscapaciteit per te verwerken afvalsoort 

in de provincie Overijssel; 
• ten aanzien van de voorgenomen activiteit dient te worden ingegaan op de te verwacbten aanvoer, 

het beoogde aanvoergebied en de aanwezigheid van andere stortlocaties in de nabijheid, waarbij 
de relatie met het provinciale beleid wordt aangegeven; 

• de periode waarin de activiteit een oplossing biedt voor de gesignaleerde knelpunten, mede 
rekening houdend met onzekerheidsmarges. 

In dat kader dient te worden aangegeven wat de flexibiliteit in acceptatiemogelijkheden van de 
voorgenomen stortplaats is om te kunnen reageren op wijzigingen in de afvalstromen naar herkomst, 
hoeveelheid en samenstelling. De mogelijke wijzigingen in bet aanbod en de afzet van de deelstromen 
(stagnatie en/oftoename) dienen te worden aangegeven. 
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Daarnaast moet worden aangegeven of bij calamiteiten in de afvalverwijdering elders dan in bet 
verzorgingsgebied, de stortplaats voor kortere of langere tijd benut zal (kunnen) worden voor bet 
storten van andere afvalstoffen en of bij calamiteiten op deze stortplaats, elders gestort kan worden. 

Om de locatiekeuze te motiveren dient te worden aangegeven op basis van welke argumenten destijds 
voor deze locatie als gebied voor grootschalige afvalverwerking werd gekozen, waarbij expliciet 
ingegaan dient te worden op de rol die milieuaspecten daarbij hebben gespeeld. Voorts dient te 
worden aangegeven waarom de provincie voor de verwerking van C2- en C3-afval voor deze locatie 
heeft gekozen. 

2.2 Doel 

Op basis van de informatie die in bet kader van de probleemstelling is gegeven kan bet doel van de 
voorgenomen activiteit worden beschreven, waarbij dient te worden ingegaan op de mate waarin bet 
initiatief bijdraagt aan bet bereiken van de doelen van bet provinciale afvalstoffenbeleid en aan een 
doelmatige verwijdering van afvalstoffen. 

2.3 Tu nemen en genomen besluiten 

Het MER dient te vermelden voor welke besluiten de m.e.r.-procedure wordt toegepast. Tevens 
moet worden vermeld welke andere besluiten genomen moeten worden om de voorgenomen activiteit 
te realiseren. Daarbij moet worden aangegeven welke overheidsinstanties volgens welke procedure 
en welk tijdplan de besluiten nemen. 

Aangegeven dient te worden hoe aanleg, beheer tijdens exploitatie, aanvoer van afvalstoffen, afwer
king en (overdracht naar) de nazorgfase publiek- en privaatrechtelijk worden geregeld. lngegaan 
dient te worden op de beheers- en uitvoeringsorganisatie van de nazorg en de wijze waarop de risico
aansprakelijkheid gegarandeerd is. 

Ingegaan dient te worden op eerdere besluiten die betrekking hebben op de locatie en de eventuele 
verplichtingen, die daaruit voortvloeien. 

Vermeld dient te worden welk overheidsbeleid en welke reeds genomen overheidsbesluiten (op on
dermeer bet gebied van afvalverwijdering, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, landschap en recre
atie) en welke openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de besluiten waarvoor bet MER wordt opgesteld, dit onder 
vermelding van de status van deze besluiten. Ook dient te worden ingegaan op besluiten die van 
belang zijn voor bet ontwerp van de inrichting. Met name de relatie tot bet Stortbesluit 
bodembescherming acht de Commissie van belang en de mate waarin de vergunningverlener bet 
noodzakelijk acht vanwege bet storten van C2- en 
C3-afval aanvullende eisen te stellen. 

Uit dit beleid en deze besluiten dienen toetsingscriteria te worden afgeleid, die kunnen worden 
gehanteerd bij de beoordeling van de gevolgen voor bet milieu van de voorgenomen activiteit en bet 
vergelijken van de alternatieven. 

-4-



3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm: 

Een MER bevat ten minste: "een bescbrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop 
zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in bescbouwing 
dienen te worden genomen." 

Artikel 7.10, lid3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge bet eerste lid, onder b, te bescbrijven alternatieven beboort in ieder geval bet alter
natief ~aarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van bet milieu worden toegepast." 

3.1 Inleiding 

3.1.1 Algemeen 

In bet MER moeten de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in bescbouwing te nemen 
alternatieven worden bescbreven en uitgewerkt. 
De bescbrijving van de voorgenomen activiteit dient zicb vooral te ricbten op die aspecten, die inzicbt 
geven in bronnen van emissies naar bodem en water. 

De voorgenomen activiteit en alternatieven zullen plaats vinden te midden van een aantal andere 
afvalverwerkingsactiviteiten. In bet MER dient een duidelijk onderscbeid gemaakt te worden tussen 
de bestaande activiteiten op de inricbting en de voorgenomen activiteit. Voor zover de reeds 
bestaande activiteiten of de reeds bestaande stortplaats van invloed zijn op de voorgenomen 
activiteit, of andersom, zal hiervan in bet MER een bescbrijving moeten worden opgenomen. 

De keuze van de alternatieven moet in bet MER zorgvuldig worden gemotiveerd, evenals de wijze 
van selectie van bet eventuele voorkeursalternatief. Aangegeven dient te worden in boeverre elk 
alternatief aan bet doel van de activiteit beantwoordt. 
De effectiviteit van bodembescbermende voorzieningen, de controlemogelijkbeden alsmede de 
gevolgen van eventueel falen hiervan zijn sterk afhankelijk van locatie-specifieke omstandigbeden. 
Gebruikmaking van bet referentieontwerp zoals aangegeven in de diverse ricbtlijnen op basis van bet 
Stortbesluit bodembescberming leidt niet automatiscb tot bet beoogde bescbermingsniveau omdat bij 
bet bepalen van bet ontwerp locatiespecifieke omstandigbeden in ogenscbouw moeten worden 
genomen. Een zorgvuldige uitwerking en selectie van toepasbare voorzieningen en bet onderkennen 
van veelbelovende alternatieve constructies inclusief een kwantificering van de restrisico's en milieu
effecten is noodzakelijk om recbt te doen aan bet Stortbesluit en de daarmee verband boudende 
regelgeving. 

3.1.2 Voormalige :wutwinning 

Een voor de locatie Boeldersboek specifieke omstandigbeid betreft de (voormalige) 
zoutwinningsactiviteiten in de ondergrond. De effecten daarvan kunnen van invloed zijn op de 
voorgenomen activiteit en alternatieven en op de concrete invulling van onderdelen daarvan, zowel 
voor de inricbting, de exploitatie, de eindafwerking als de monitoring en de nazorg. In bet MER 
dient die invloed expliciet te worden weergegeven. 
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Het grondmechanisch gedrag van de ondergrond, de aanwezige voorzieningen en de stortplaats zelf, 
waardoor klink en zetting van de ondergrond en bet stortlichaam onder invloed van belasting 
optreden dient beschreven te worden. 
Daarnaast dient aandacht gegeven te worden aan autonome zakkingen die als gevolg van bet 
instorten van zoutwinningsholtes op grote diepte zouden kunnen optreden. In ieder geval dient 
aandacht besteed te worden aan de volgende aspecten: 
• een algemene beschrijving van de verschillende zoutwinningsactiviteiten inclusief de geologische 

situatie, alsmede het tijdstip van winning en de gehanteerde methoden. Tevens dient ingegaan te 
worden op de effecten daarvan op de (diepe) ondergrond en de wijze waarop deze vastgesteld zijn; 

• een overzicht van beschikbare meetgegevens met betrekking tot maaiveldzakkingen onder invloed 
van zoutwinning; 

• een kwantitatieve weergave van de (nog te verwachten) horizontale en verticale deformatie aan het 
maaiveld als gevolg van bodemdaling en kratervorming, zowel qua intensiteit als horizontale 
afmetingen en snelheid. Aangegeven dient te worden of en in hoeverre de gehanteerde 
voorspellingsmethode in de praktijk gevalideerd is. Tevens dienen hierbij de onzekerheidsmarges 
en de daarbij bepalende factoren aangegeven te worden; 

• een overzicht van de gevolgen van de zoutwinning voor de inrichting van de stortplaats, de 
afdichtingen, de mogelijkheden tot monitoring hiervan en eventuele maatregelen om nadelige 
invloeden weg te nemen. 

3.2 Voorgenomen activiteit 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit dient gericht te zijn op zowel het inrichten als het 
exploiteren en afwerken van een stortplaats. Ook moet worden ingegaan op de nazorg mi sluiting van 
de stortplaats. 

3.2.1 lnrichting van de stortplaats 

Het MER dient een bondige systeembeschrijving van de constructie van het voor de stort van C2- en 
C3-afval in te richten dcel van de stortplaats en haar relevante onderdelen te bevatten waarbij aan
dacht dient te worden besteed aan de (preventieve) bodem- en grondwaterbescbermende voor
zieningen en mogelijke faaloorzaken. Teneinde de effectiviteit van voorzieningen inclusief 
monitoring en controle te kunnen aantonen is bet noodzakelijk de kans op falen te kwantificeren (zie 
verder onder milieugevolgen; boofdstuk 5 van dit advies). 

Specifiek aan de orde dienen te komen: 
• de fysiscb·chemiscbe eigenscbappen van de te storten afvalstoffen in verband met de mogelijke 

onderlinge invloed als ook de aantasting van de bodembescbermende voorzieningen (te denken 
valt hierbij aan vorming van precipitaten en corrosie); 

• de omvang, vormgeving en Jigging van de bestaande activiteiten (globaal) en van de C2- en C3-
stortplaats gedetailleerd; 

• de ontsluiting van bet gebied met boven· en ondergrondse infrastructuur (wegen, leidingen en 
riolering); 

• de kwaliteitsborging van uit te voeren werken en aan te brengen voorzieningen; in bet bijzonder 
de geldende protocollen, vastlegging van gegevens en andere administratieve procedures; 

• de hoogteligging van bet oorspronkelijke maaiveld, de voorzieningen, de Jigging van de 
afvalstoffen en de stortzool ten opzicbte van bet grondwater; zowel de oorspronkelijke, buidige als 
toekomstige gemiddeld boogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG); 
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• de aard en opbouw van de onderafdichting; inclusief de waterbeheersingsvoorzieningen als 
drainages, verzamel- en transportstelsel; 

• stabiliteit en zetting van de onderafdichting onder invloed van bet reeds aanwezige 
stortlichaam (indien de C2- en C3-stortplaats is gelegen op taluds op daaronder gelegen afval
stoffen), alsmede eventuele voorzieningen om de stabiliteit te waarborgen en eventuele nadelige 
effecten van zetting tegen te gaan; 

• een kwantitatieve analyse van de gevolgen van deformatie van de ondergrond voor de diverse 
onderdelen van de onderafdichting, zowel voor plotselinge als geleidelijk optredende 
verzakkingen die voortkomen uit de zoutwinning; 

• compartimentering van de deponie; eventuele aanvullende voorzieningen; 
• de wijze van waterbebeersing, -opslag en -zuivering; de afvoer naar de openbare rwzi en de lozing 

op oppervlaktewater; 
• algemene voorzieningen, zoals de weegbrug(gen), controle en (tussen)opslag van afvalstoffen, 

voorzieningen gericbt op de be- en verwerking van afvalstoffen en deelstromen daaruit; 
• controlevoorzieningen (onder andere op gedrag van de afvalstoffen) in de stortplaats, 

vormveranderingen, monitoring van drains en grondwater; specifiek dient te worden ingegaan op 
de wijze waarop de werking van de controlevoorzieningen en -systemen zal worden gewaarborgd. 

3.2.2 Exploitatie 

Ingegaan dient te worden op: 
• aard, berkomst en boeveelbeden afvalstoffen; 
• de procedures met betrekking tot de acceptatie (in bet bijzonder voork6men van bet storten van 

berbruikbaar afval), controle, bemonstering- en analysemetbodiek, alsmede de registratie en 
vastlegging van gegevens; 

• de werkwijze met betrekking tot bet bepalen van de metbode van verwerking en eventuele 
voorbebandeling; in bet bijzonder in relatie tot de specifieke eigenscbappen van bet afval; 

• de aan- en afvoer en bet interne transport; 
• de opbouw van de deponie; zowel als geheel als per onderscbeiden gedeelte; fasering, zonering, 

gelaagdbeid; 
• voorbebandeling van de afvalstoffen, toeslag- en bulpstoffen; in bet bijzonder om het gedrag der 

afvalstoffen te verbeteren (verbeteren chemische- als civieltecbnische stabiliteit); 
• maatregelen ter voorkoming van hinder als gevolg van stof, geur, geluid, zwerfafval, ongedierte; 

speciale aandacht dient te worden besteed aan de werkhygiene en verwaaiing van afval en stof in 
relatie tot (dagelijkse) afdekking; 

• voorzieningen ter voorkoming of beperking van verontreiniging van de bodem en bet water; zowel 
grondwater als oppervlaktewater; 

• maatregelen en procedures bij calamiteiten, bijvoorbeeld als gevolg van zakkingen ten gevolge van 
de voormalige zoutwinning; 

• waterbalans, waterbeheer en waterkwaliteit (zwarte en grijze lijst stoffen en nutrienten), met een 
onderscheid naar percolaatwater, hemelwater en run-off water; 

• de exploitatieduur van de stortplaats; 
• maatregelen ter voorkoming van verdergaande verspreiding van verontreinigingen bij 

calamiteiten (lekkage van onderafdichting); 
• het gebruik en beheer van de inrichting (inclusief preventie en hergebruik). 

3.2.3 Milieumrg en veiligheid 

De wijze waarop de voorgenomen activiteit in het milieuzorgsysteem wordt ingepast dient te worden 
beschreven. Daarnaast dient bet MER een beschrijving van veiligheidsmaatregelen te geven. 
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Ingegaan dient te worden op de volgende aspecten: 
• beschrijving van de diverse onderdelen van bet huidige systeem; 
• aanvullingen ten behoeve van de voorgenomen activiteit; 
• overzicht van de veiligheid en gezondheidsrisico's, alsmede de wijze waarop deze risico's worden 

geminimaliseerd c.q. beheerst. 

3.2.4 Findafwerking 

Voor een optimale afstemming tussen eindafwerking en terzake aan te brengen voorzieningen is bet 
noodzakelijk om de gewenste inrichting en daarmee de eindbestemming concreet te maken. 

In bet MER dient te worden ingegaan op bet volgende: 
• wie voor de eindafwerking verantwoordelijk zal zijn; 
• bepaling van bet moment dat de definitieve bovenafdichting kan worden aangebracht (mede 

afhankelijk van restzakking en klink); 
• aard en opbouw van de bovenafdekking inclusief de bovenafdichting mede in relatie tot de 

eindbestemming en de wijze waarop bet functioneren van de bovenafdichting, inclusief 
drainagesysteem wordt gewaarborgd. Betrek daarbij bet voorkomen van beschadiging door 
wortels en door bodemdieren; 

• de voorgenomen inrichting en eindbestemming van de stortplaats met een globale visuele 
weergave van de vormgeving. 

3.2.S Namrg 

De wijze van oplevering van de stortplaats dient te worden beschreven met bet oog op de 
mogelijkheden van nazorg. lngegaan dient te worden op de kwaliteit en eigenschappen van de 
aangebrachte voorzieningen (onder andere drainage, onderafdichting, bovenafdekking) en bet 
onderhouds- en controlesysteem voor deze voorzieningen. 

Van belang is de verwachte levensduur van de treffen voorzieningen aan te geven, gelet op de 
technische eigenschappen van de materialen en constructies in relatie tot de specifiek toepassing 
(onder andere restzetting, klink, gas et cetera). Aangegeven dient te worden hoe herstel en 
vervanging van voorzieningen kan plaatsvinden, dit ook ten aanzien van de eindbestemming. 

Ook dient te worden aangegeven, wie voor de afwerking, de herinrichting en de (eeuwigdurende) 
nazorg, met name bet beheer van de vegetatie en bet tegengaan van verspreiding van verontreinigd 
grondwater, verantwoordelijk zal zijn en hoe deze gepland is. 
Geer aan welke organisatorische en financiele garanties er bestaan dat op lange termijn de 
noodzakelijke beheer- en nazorgmaatregelen, inclusief maatregelen in geval van calamiteiten en 
schadeclaims, kunnen worden getroffen. 

3.2.6 Monitoring 

Het monitoringsysteem in zowel de exploitatie- als de nazorgfase dient te worden beschreven, 
waarbij dient te worden ingegaan op de rol ervan bij storingen en calamiteiten. De doelstelling en 
daaruit afgeleide doelfunctie van bet monitoringsysteem dienen expliciet weergegeven te worden. De 
doelfunctie kan afgeleid worden uit de signaleringstijd, bet maximaal toelaatbaar verontreinigd 
bodemvolume, alsmede signaleringswaarden en alarmwaarden. 

-8-



Voorts dient ingegaan te worden op: 
• de wijze waarop bet monitoringsysteem in staat is de berkomst te bepalen van eventuele 

verontreinigingen. Hierbij dient bijzondere aandacbt gegeven te worden aan de geobydrologiscbe 
omstandigbeden en aan bet mogelijk optreden van dicbtbeidsstromen; 

• de effectiviteit van bet monitoringsysteem in relatie tot de afmetingen van de stortplaats en bet 
onderscbeidende vermogen ten opzicbte van bestaande stortactiviteiten; 

• evaluatie en beslismodel met betrekking tot de resultaten van bet monitoringsysteem; 
• geotecbniscbe monitoring, bijvoorbeeld bet afzonderlijk volgen van zetting van de ondergrond, 

van klink van bet stortlicbaam en zakking voortkomend uit activiteiten in bet verleden 
(zoutwinning) door middel van zakbakens op diverse locaties en diepten. 

3.3 Ontwikkelen w.n altematieven 

Bij bet ontwikkelen van alternatieven kan gebruik worden gemaakt van combinaties van varianten. 
Varianten bebben betrekking op onderdelen van de voorgenomen activiteit, alternatieven op bet 
to ta al. 

3.3.1 Uitroeringsvarianten 

Varianten op de uitvoering van de aan te leggen voorzieningen kunnen ontwikkeld worden voor: 
• de constructievorm en de metboden van onderafdicbting, inclusief drainagesystemen; 
• de (diepte)ligging van de onderafdichting ten opzichte van bet oorspronkelijke maaiveld en de 

grondwaterstand (GHG), mede in combinatie met zetting van de bestaande stort; 
• de methode van storten; onder dak of in de open lucbt; direct en/of na voorbehandeling; 
• de wijze van compartimentering, alsmede de omvang en indeling van de stortcompartimenten. 
Bovengenoemde punten dienen te worden bescbreven in relatie tot de eigenscbappen van de 
afvalstoffen en de te verwacbten cbemiscbe en grondmecbaniscbe processen. Ingegaan dient te 
worden op eventuele voorbewerkingen en bet gebruik van toeslag en/of bulpstoffen. 
Mede gezien de aard van de afvalstoffen kunnen varianten betrekking bebben op: 
• bet zoveel mogelijk beperken van de intreding van bemelwater en bet droog bouden van de 

gestorte afvalstoffen; 
• beperking van de boeveelbeid af te voeren en te reinigen percolaat; 
• bet optimaliseren en ftexibiliseren van de compartimentering; 
• metboden en tijdstip van aanbrengen van de bovenafdicbting; 
• afwerking van de stortplaats in samenbang met de gebruiksmogelijkbeden en een positieve 

eindbestemming. 

3.3.2 Inrich~anten 

Bij inricbtingsvarianten kan gedacbt worden aan: 
• de situering van de voorgenomen activiteit ten opzicbte van de bestaande activiteiten; 
• varianten op de tussenafdicbting (gelegen in taludbelling en op onderliggend afval), waarbij 

expliciet wordt gemaakt wat de bijdrage is van minimale en uitgebreide voorzieningen aan bet 
voorkomen van emissies naar bodem en (grond-)water; in bet bijzonder ook de mogelijkheid van 
monitoring; 

• varianten in vormgeving en de daarbij beborende stortboogtes en stortoppervlakken mede in 
relatie tot de eindbestemming van de locatie. 
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3.4 Beschrijving van de altematieven 

De volgende alternatieven moeten in ieder geval in bet MER worden bescbreven: 
• bet nulalternatief; 
• bet meest milieuvriendelijke alternatief. 
Daarnaast kan een uitvoeringsalternatief worden beschreven dat is opgebouwd uit enkele varianten 
op onderdelen zoals bescbreven in de vorige paragraaf. 

3.4.1 Rd'erentil!Situatie 

In bet MER dienen de te verwacbten ontwikkelingen op de locatie beschreven te worden in bet geval 
dat de voorgenomen activiteit nocb een van de alternatieven wordt gerealiseerd. Deze bescbrijving 
dient als referentiesituatie voor de vergelijking van de alternatieven en als basis voor de bescbrijving 
van de voorgenomen activiteit en alternatieven. 

Aangegeven dient te worden in boeverre er sprake is van een reeel alternatief en hoe de 
afvalverwerking in bet verzorgingsgebied zicb zonder bet initiatiefmogelijkzou ontwikkelen. -
Besteed aandacbt aan, in verband met de voorgenomen activiteit relevante, reeds bestaande 
voorgenomen afvalverwerkingsactiviteiten, waarvan reeds zeker is dat deze doorgang zullen vinden 
(de autonome ontwikkeling). Ga tevens in op de consequenties van de afwezigbeid van een stortplaats 
voor C2- en C3-afval in bet verzorgingsgebied. 

3.4.2 Meest milieuvriendelijk altematief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief dient als een volwaardig alternatief te worden bebandeld. 
Het dient een zelfstandige beschrijving van de activiteiten te zijn, zodat een vergelijking met andere 
alternatieven mogelijk is. Het alternatief kan worden opgebouwd uit een combinatie van meest 
milieuvriendelijke uitvoerings- en inricbtingsvarianten. De best bestaande mogelijkheden ter 
bescherming van bet milieu dienen te worden toegepast. 

Het rneest milieuvriendelijke alternatief dient in de eerste plaats gericht te zijn op bet voorkomen dan 
wel beperken van verontreiniging van bodem- en (grond)water en op het maximaliseren van de 
levensduur van de isolerende voorzieningen. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan 
minimalisering van de emissies naar de lucht (gas, stof en geur), beperking van de zichtbaarheid in 
bet landschap en vermindering van kans op calamiteiten; 

Na beeindiging van de exploitatie van de stortplaats dienen de afwerking en het bebeer afgestemd te 
zijn op bet innemen van een ecologisch functionele positie in bet landschap. 

3.4.3 Situ~tematieven 

Voor de situering van de voorgenomen activiteit binnen de bestaande inricbting bestaan diverse 
mogelijkheden, met ieder een verschillende omvang. In bet MER dienen deze mogelijkheden 
aangegeven te worden en de criteria die gehanteerd worden bij de uiteindelijke keuze. Ingegaan 
dient te worden op de relatie met bestaande activiteiten en de vroegere zoutwinning 
(bodemstructuur), stortactiviteiten en bestaande verontreinigingen (bijvoorbeeld HCH) in bet 
gebied. Ook dient te worden aangegeven wat de mogelijke invloed van deze bestaande situatie en 
activiteiten op de voorgenomen activiteit en alternatieven kan zijn qua capaciteit en noodzakelijk te 
treffen voorzieningen. 
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4. BFSI'AANDE TOFSI'AND VAN IllITMILIEUEN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een bescbrijving van de bestaande toestand van bet milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de bescbreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen bebben, 
alsmede van de te verwacbten ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit nocb de alternatieven 
worden ondernomen." 

4.1 Algemeen 

De bestaande toestand van bet milieu dient te worden bescbreven voor zover van belang voor de 
voorspelling van en de vergelijking met de milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en 
alternatieven. 
Ingegaan dient te worden op milieu-aspecten die voortvloeien uit bet eerdere gebruik van de locatie. 
Bij de beschrijving moet rekening worden gebouden met eventuele volgeffecten van voltooide of 
lopende ingrepen in bet studiegebied, de autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld recreatieve 
voorzieningen). 
De aanwezigbeid van gevoelige en kwetsbare objecten (zoals woongebieden, natuurgebieden, drink
en industriewatervoorziening, particuliere waterwinningen, recreatiegebieden en dergelijke) in bet 
studiegebied verdienen bij bovenstaande beschouwing bijzondere aandacbt. Een schets van de 
situering van de locatie (in termen van afstanden en relaties) ten opzicbte van genoemde gebieden en 
ten opzicbte van wegen, waterwegen, waterkeringen, bewoningskernen, recreatiegebieden en 
agrariscbe bedrijven is wenselijk. 

De locatie en de aangrenzende gebieden, die door de activiteit en de bijbeborende infrastructuur 
direct of indirect kunnen worden bei'nvloed vormen samen bet studiegebied. In bet algemeen kan 
worden gesteld, dat de omvang van bet studiegebied wordt bepaald door de reikwijdte van de 
effecten en daardoor per milieuaspect kan verschillen. De begrenzing van de bei'nvloedingsgebieden 
dient in bet MER duidelijk te worden gemotiveerd en op kaart te worden aangegeven. 

De onder § 4.2 t/m 4.4 opgenomen aspecten dienen voor bet gebele studiegebied te worden 
bescbreven. 

4.2 Relief, bodem, water en lucht 

Bescbreven dienen te worden, voor zover relevant in relatie tot de ricbtlijnen uit bet Stortbesluit 
bodembescherming: 
• bodem- en geomorfologiscbe gesteldbeid, waaronder ontgravingen en opbogingen, alsmede de 

relevante grondmecbaniscbe eigenscbappen; 
• plaats, aard en boeveelheid van reeds gestort afval; 
• lokale en regionale waterbuisboudkundige en geohydrologische situatie en de bijbeborende 

relevante kenmerken en parameterwaarden, te weten: 
• geologiscbe opbouw (inclusief discontinui'teiten en stowing van afzettingen en dergelijke); 
• geologiscbe situatie in relatie tot de voormalige zoutwinning; 
• geobydrologiscbe scbematisatie (inclusief kD-waarden (het doorlaat- vermogen) en 

c-waarden (bydrauliscbe weerstand)); 
• grondwaterstanden, inclusief de variaties; 
• stromingsricbting en stromingsgrootte van bet grondwater (borizontaal en verticaal); 
• geobydrologisch deelsysteem (van infiltratie-naar kwelgebieden); 
• relatie met oppervlaktewater en aanwezige openbare en particuliere waterwinningen inclusief 

intrekgebieden. 
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• de chemische samenstelling van grond en van grond- en oppervlaktewater; en eventuele 
verontreinigingen en de verspreiding daarvan, Daarbij dient te worden aangegeven of sanering 
noodzakelijk is en zo niet, waarom niet; 

• de luchtkwaliteit, met name emissies van stof en geur. 

4.3 Vegetatie, fauna en ecologische relaties 

Beschreven dienen te worden: 
• de vegetatie: aanduiding van gebiedskenmerkende vegetatictypen, indicatorsoorten of 

levensgemeenscbappen; 
• de fauna: gebiedskenmerkende soortensamenstelling, aanwezigbeid van bijzondere soorten; 

functies van bet gebied (fourageer-, rust-, broed-, doortrek- en overwinteringsgebied); 
• de Jigging van de Iocatie ten opzicbte van de eventuele verbindingszones, kerngebieden en/of 

natuurontwikkelingsgebieden (provinciale uitwerking van bet Natuurbeleidsplan). 

4.4 Overige aspecten 

Bescbreven dienen te worden: 
• bet buidige bodemgebruik (inclusief recreatie), bet landschapsbeeld en de huidige 

landschappelijke structuur; 
• huidige geluidsniveaus; 
• bestaande (geluid)binder door transport; 
• bestaande hinder door de aantrekkende werking op dieren; 
• zwerfafval. 
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S. GEVOLGENVOOR HETMILIEU 

Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor bet milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen bebben, alsmede een motivering van de wijze 
waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven." 

S.1 Algemeen 

In dit boofdstuk van bet MER moeten de gevolgen van de realisering van de inricbting en 
alternatieven (voor alle fases ervan: aanleg, exploitatie en nazorg) op bet milieu beschreven worden. 
Tevens moet een beschouwing worden gewijd aan het risico en de gevolgen van eventuele 
calamiteiten en de opvang van deze calamiteiten. 
De effectbeschrijving moet plaatsvinden voor dezelfde aspecten, als die in hoofdstuk 4 (bestaande 
toestand van bet milieu) zijn genoemd. Speciaal dient te worden gelet op verontreinigingsrisico's op 
lange termijn in verband met de te verwachten (eindige) levensduur van de aangebrachte 
voorzieningen. Deze effecten dienen mede in relatie tot de eindbestemming te worden bescbreven. 

De effecten dienen zoveel mogelijk te worden gekwantificeerd, en de wijze waarop ze zijn vastgesteld 
dient te worden verantwoord. 

Wanneer belangrijke onderlinge verscbiJlen tussen de alternatieven worden verwacbt, moeten de 
effect en per afzonderlijk alternatief worden beschreven. Bij geringe verschillen kan worden volstaan 
met een aanduiding daarvan. 

Een beschrijving van de (positieve en negatieve) milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven, moet uiteindelijk resulteren in een vergelijking tussen de verscbillende alternatieven 
(zie boofdstuk 6). Bij de bescbrijving van de gevolgen voor bet milieu dient er rekening mee te 
worden gebouden, dat deze tijdelijk of permanent van aard kunnen zijn, of pas op langere termijn 
geleidelijk waarneembaar kunnen worden. Daarom moet worden aangegeven op welke termijn de 
bescbreven effecten te verwacbten zijn en hoe Iang de effecten waarneembaar zijn. Ook moet worden 
aangegeven of er sprake kan zijn van cumulatie en eventueel van synergisme, waarbij ook andere 
bronnen in bet studiegebied worden betrokken. 

Een deel van de risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging komt voort uit de mogelijke 
toekomstige effecten van de voormalige zoutwinning. Het is wenselijk daaraan bij de bescbrijving 
van de gevolgen voor bet milieu in bet MER expliciet aandacbt te besteden. 

Het MER moet aangeven, welke voorspellingsmethoden zijn gebruikt om milieu-effecten te bepalen, 
welke invoergegevens zijn gebruikt en welke betrouwbaarheid gegevens en metboden hebben. Bij 
onzekerheid over bet wel of niet optreden van effecten moet behalve de meest waarscbijnlijke 
ontwikkeling ook de slechtst denkbare situatie worden beschreven. 

5.2 Relief, bodem en water 

Het MER dient in ieder geval aandacht te schenken aan de volgende aspecten van de stortplaats: 
• de effecten, kwalitatief en kwantitatief, op de samenstelling van bodem, grond- en 

oppervlaktewater alsmede de sanerings- en beheersmogelijkheden bij calamiteiten; 
• de effecten ten aanzien van stabiliteit, zetting, doorlaatbaarheid en retentievermogen van de 

ondergrond; 
• wijzigingen in de waterbuishoudkundige en geohydrologiscbe situatie; 
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• bet effect van de zettingen in bet stort op bet functioneren van de aangebrachte voorzieningen; 
• de effecten op de grondwaterwinningen (openbare, industriele en particuliere~ waaronder de 

landbouw); 
• de effecten op de doelmatige werking van de op de locatie te bouwen waterzuivering; 
• saneringsmaatregelen ter beperking van verontreinigende stoffen in bet afvalwater; 
• de effectiviteit van controlevoorzieningen. 

Risi~anal.)'Se 

Een risico-analyse dient onderdeel uit te maken van de effectbeschrijving teneinde kwalitatief en zo 
mogelijk kwantitatief aan te kunnen geven hoe groot de kans is op bet falen van de aangebrachte 
voorzieningen. Daarbij dient ook te worden ingegaan op bet risico van falen van de con
trolevoorzieningen. De risicoanalyse dient betrekking te hebben op alle gedeelten van de stortplaats, 
dus inclusief afgewerkte en in gebruik zijnde delen, voor zover door bet initiatief bei'nvloed en vice 
versa. Ook dient daarbij een 'worst-case' scenario te worden beschreven en een beschouwing te wor
den gegeven omtrent bet optreden van een emissie via bodem- en grondwater, alsmede een prognose 
en evaluatie van de daaruit voortvloeiende milieu-effecten. 

5.3 Vegetatie, fauna en ecologische relaties 

Het MER dient aan te geven wat de gevolgen zijn voor flora, fauna en ecosysteem als gevolg van: 
• verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater; 
• luchtverontreiniging (bijvoorbeeld door verandering van stofconcentraties); 
• verandering van grondwaterstanden/grondwaterstromingen; 
• verandering van rust in bet gebied; 
• verandering in vormgeving van het gebied; 
• bet verbreken van relaties tussen biotopen van diersoorten (rust-, broed- en foerageergebied). 
Daarnaast dient te worden ingegaan op de compenserende maatregelen gericht op natuur
ontwikkeling mi afwerking van de stortplaats. 

5.4 I..andschap 

Het MER dient in te gaan op vormgeving en afwerking na beeindiging van bet gebruik als stort
plaats. 

5.5 Overige aspecten 

Ingegaan dient te worden op: 
• geluidhinder als gevolg van aanleg en exploitatie; 
• (geluid-)hinder en risico door transport langs aan- en afvoerroutes; 
• de kans op verwaaiing, met name van vliegas. 
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6. VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onder deel d bescbreven te verwacb
ten ontwikkeling van bet milieu met de bescbreven gevolgen voor bet milieu van de voorgenomen ac
tiviteit, alsmede met de bescbreven gevolgen voor bet milieu van elk der in bescbouwing genomen al
ternatieven." 
De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden vergeleken met 
elkaar en met de autonome ontwikkeling van bet milieu. De alternatieven dienen getoetst te worden 
aan de criteria die zijn afgeleid uit de probleem- en doelstelling en reeds eerder genomen besluiten en 
vastgesteld beleid (zie boofdstuk 2 van dit advies). 

Overige aandacbtspunten bij dit onderdeel van bet MER kunnen zijn: 
• in welke mate de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven denkt zijn doelstelling te zullen en 

kunnen verwezenlijken; 
• de positieve en negatieve effecten van ieder alternatief op de gebruiksmogelijkheden van bet 

studiegebied. 

Ofscboon dit niet verplicht is, adviseert de Commissie in bet MER een bescbouwing van de globale 
kosten van de alternatieven op te nemen, waardoor bet inzicbt in de verscbillen wordt vergroot. 
De gevolgcn van de alternaticven voor bet milieu dienen zo te worden gepresenteerd dat een 
onderlinge vergelijking mogelijk is en dat een goed inzicht ontstaat in de verschillende 
keuzemogelijkheden. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van tabellen, figuren en 
kaarten. 
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7. LEEMTENIN KENNIS EN EVALUATIE ACBTERAF 

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: 11een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen 
[d. w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieu
effecten] ten gevolge van bet ontbreken van de benodigde gegevens." 

Artikel 7 .39 van de Wm: 
11Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan een milieu-effect
rapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor bet milieu, wanneer zij 
wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen. 11 

In bet MER dient een overzicht te worden opgenomen van de leemten in kennis en informatie, die 
zijn overgebleven en die tot onvolledigheid in de beschrijvingen Ieiden. De redenen waarom deze 
leemten zijn blijven bestaan dienen te worden aangegeven. Daarbij dient te worden vermeld: 
• onzekerheden en onnauwkeurigbeden in de voorspellingsmetboden en in gebruikte 

invoergegevens (bijvoorbeeld inventarisaties en karteringen); 
• andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden over milieugevolgen op korte en langere 

termijn; 
• gebrek aan bruikbare voorspellingsmetboden. 
Aangegeven moet worden, welk belang de leemten in kennis en informatie bebben voor de 
besluitvorming. 

Tevens dient bet MER aan te geven op welk gebied onderzoek wordt verricbt en welke leemtes in 
kennis op afzienbare termijn zullen worden opgevuJd; 

Leemten in kennis mogen geen betrekking bebben op voor de besluitvorming essentiele informatie. 
De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als onderwerpen van 
voortgaande studie en beboren mede te worden betrokken bij een op te stellen monitoring- en 
evaluatieprogramma van de werkelijk optredende gevolgen voor bet milieu. Elementen voor dit 
evaluatieprogramma kunnen al in bet MER worden aangeduid, oilder andere in relatie tot 
geconstateerde leemten in kennis. 
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8. SAMENVATI'ING 

Artikel 7 .10, lid 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicbt geeft 
voor de beoordeling van bet milieu-effectrapport en van de daarin bescbreven gevolgen voor bet mi
lieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven." 

De samenvatting van bet MER zal kort en overzicbtelijk de kern van de belangrijkste onderdelen van 
bet MER moeten weergeven en zal zelfstandig leesbaar dienen te zijn. De onderlinge vergelijking van 
de alternatieven kan worden samengevat met bebulp van tabellen, figuren en/of kaarten, voorzien 
van een duidelijke legenda. 

Het verdient aanbeveling om in de samenvatting vooral in te gaan op de informatie die van belang is 
voor de te nemen besluiten. In ieder geval zal aan de orde dienen te komen: 
• wat bet voornemen precies bebelst en wat bet doel en bet belang ervan is; 
• welke alternatieven redelijkerwijs in de besluitvorming zouden kunnen worden betrokken en op 

grond van welke criteria deze alternatieven zijn geselecteerd. Tot de alternatieven dient ook bet 
meest milieuvriendelijke alternatief te beboren; 

• wat de buidige situatie van bet milieu is, en wat daarin verandert als nocb het voornemen, noch 
een der alternatieven wordt uitgevoerd; 

• welke milieu-effecten op korte en op langere termijn zullen optreden bij uitvoering van bet 
voornemen of van elk der alternatieven; 

• een vergelijkende beoordeling van de alternatieven en het voornemen tegen de acbtergrond van 
normen en uitgangspunten van bet milieubeleid en de autonome ontwikkeling. 
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9. VORM ENPRESENTATIE 

Het MER zal duidelijk en zo objectief mogelijk moeten ingaan op de te bebandelen onderwerpen. 
Het moet ingaan op de vragen die leven bij de direct betrokkenen (bijvoorbeeld uit de inspraak). 
Bij de formuleringen dient zo goed mogelijk rekening te worden gebouden met de begrijpelijkheid 
voor een groot publiek. Voor de samenvatting is dat in sterke mate vereist. 

Het verdient aanbeveling om in bet MER een verklarende begrippenlijst en een lijst van gebruikte 
afkortingen op te nemen. 
Acbtergrondgegevens (tecbniscbe details, verantwoording van gebruikte voorspellingsmetboden, 
literatuurreferenties en dergelijke) kunnen in bijlagen bij bet MER worden opgenomen. 

Het verdient aanbeveling om in bet MER te verwijzen naar de ricbtlijnen die biervoor worden 
opgesteld. In voorkomende gevallen dient te worden gemotiveerd, waarom aan bepaalde ricbtlijnen 
niet tegemoet is gekomen. 
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