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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieu-effectrapport (MER) ten 
behoeve van de besluitvonning Uitbrelding afvalberging SminkAmersfoort. 
OvereenkomsUg artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de 
Commissle aan. 

De Comrnissie constateert dat biJ dit project in procedureel en bestuurlijk opzlcht sprake Is van 
een complexe situatie. Om de baggerberging en de uitbreiding van de afvaIstort te realiseren 
moeten behalve de beschikkingen waarvoor dlt MER wordt opgesteld, nog verschillende beslui
ten, al dan met met m.e.r., worden genomen. De besluiten zijn onder te verdelen in besluiten die 
moeten worden genomen voorafgaande aan de vergunningverlening en in een besluit dat voIgt 
op de vergunningvedening. Over deze besluiten wi! de Commissie de volgende opmerkingen 
maken: 

Eventuele m.e.r.-plichtlge besluiten die voorafgaan aan de beschikldngen over de stort
plaats. 

• De keuze voor een baggerbergingslocatie in de provincie Utrecht. Pas als een baggerber
gmgslocatie is aangewezen kunnen de beschikkingen voor de baggerbergmg bij Smink wor
den afgegeven. De Commissie he eft begrepen dat dit ook zo zal gebeuren. 

• De keuze voor een lokati.e voor het storten van afoolstoffen in de noordoostelfike regio van de 
prouincie Utrecht. Tijdens het I ocatiebezoek gaf het bevoegd gezag aan te overwegen een MER 
op te stellen voor deze locatiekeuze. De keuze, die dan ter discussie staat is het uitbreiden van 
de bestaande stort of het realiseren van een geheel nieuwe stort elders. De Commissie merkt 
hier het volgende over op. De stortplaats van de firma Smink aan de Lindeboomseweg te Hoog
land was als zodarug reeds aangegeven als voorkeurslocatie in het PAP I, het PAP II alsmede in 
het Provinciaal Milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997, dit op basis van een locatiestudie (zan
der m.e.r.). Daarnaast ziJn onlangs vergunningen op grond van de Wm en de Wvo afgegeven. 
waarvan enerz1j ds het doel was om de toen geldende gedoogsituaUe op te heffen. maar ander
zij ds werd hiermee ook beoogd om uitbrelding van de stortactiviteiten ten opzichte van de wer
kelijke situatie van dat moment mogelijk te maken. HierbjJ is geen andere locatie overwogen. 
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De Comrnissie beveelt aan bij het vaststellen van de richtlijnen dUidelijk te maken in hoeverre 
er sprake Is van gewijztgde omstandigheden of van gewijzigd beleid die aanleiding zouden 
kunnen geven tot een nieuwe locatiestudie. voorafgaande aan de afgifte van de gevraagde ver
gunrungen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreinigde oppervlaktewateren. 

• De keuze uoor een centrale proui1lciale locatie uoor het storten van afualstolfen. In de ontwerp 
wijziging van het hoofdstuk Verwijdering van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) wordt 
vastgehouden aan het beleid van de provincie Utrecht, gericht op twee afvalregio's met ieder 
een etgen afvalstort. Vermeld wordt dat aan het eind van de planperiode op grand van het af
valaanbod bepaald zal worden of het twee regia beleid zal worden gehandhaafd. Gezien de 
tendens. dat het afvalaanbod daalt, en gezien de discussie in AOO-verband is het niet uitge
sloten dat de regionale zelfvoorziening wordt verlaten. Dit kan tot gevolg hebben dat een keuze 
wordt gemaakt tussen 't Klooster of Smink als centrale stortplaats voor de gehele prqvincie. De 
Commissie vindt dat bij een dergelijke keuze. naast uiteraard de gangbare toetsing op doel
rnatigheid. een vergelijking van de milieu-effecten van beide locaties van groot belang is. In 
hoeverre hiertoe een nieuwe m.e.r.-procedure wordt gestart dan weI dat gebruik wordt ge
maakt van bestaande informatie uit de reeds afgeronde of lopende MER' en zal door u moeten 
worden bezien. WeI benadrukt de Commissie dat er alleen sprake is van effectiviteit van m. e. r. 
als deze tijdig wordt toegepast. 

Eventueel m.e.r.-pllchtlg besluit volgend op veriening van de beschikkingen over de stort
plaats. 
• Het wfjzigen van het bestemmingsplan door de gemeente Amersfoort en het toekennen aan de 

locatie van de bestemmfng 'recreatie'. Omdat de oppervlakte van het in te richten terrein meer 
dan 50 ha. Is, dient hlervoor te zijnertijd de m.e.r.-procedure te worden doorlopen. De Com
rnissle vindt dat tijdens het storten al rekening moet worden gehouden met de eindinrichting. 
Irnmers de wensen ten aanzien van het uiteindelijke gebruik stellen eisen aan de wijze van en 
plaats van storten. Bij vorige vergunnlngenprocedures v~~r de stortplaats is gebleken dat een 
niet opUmale afstemming met alle betrokkenen over het eindontwerp tot grote procedurele 
vertraging. extra grondverzet en tot ongewenste jurtdische situatie (gedoogsituatie) kan lei
den. De Cornmissie beveelt aan nu reeds te streven naar een inhoudelijke afstemmlng tussen 
het provinciaal bestuur. de gemeente Amersfoort en de firma Smink over de mogelijke eindbe
stemming. Ten behoeve van deze coordinaUe dient in het MER reeds globaal inzicht te worden 
gegeven in een aantal mogelijke eindgebruiksvormen. Dit rtchtlijnenadvies geeft hiervoor eni
ge suggesties. 

De Commissle hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandko
ming van de rtchtlijnen voor het MER Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar 
aanbevelingen. 
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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

De fIrma Smink Afvalverwerking bv, eigenaar en beheerder van de regionale 
a:1Valberging aan de Lindeboomseweg te Hoogland heeft het voomemen de 
a:1Valberging uit te breiden van 29 ha. tot een oppervlakte van circa 65 ha. Voor 
een deel betreft het voomemen een vergroting van de capaciteit voor a:1Valstof
fen die nu ook al worden gestort; de uiteindeUjke capaciteit is nog onduidelijk. 
Daamaast zal een terreingedeelte worden ontgrond tot 7 m -my teneinde hier 
een grootschaltge baggerbergtng te realiseren met een capaciteit van 2.500.000 
m 3

• 

De Conunlssie vraagt in haar advies vooral aandacht voor de volgende onder
werpen: 

ProbleemsteWng en doel 
de doelmattgheid van het voomemen, waarbij wordt aangegeven hoe zich 
het voornemen verhoudt tot het beleid van de provincie Utrecht en van het 
ADO. 

voorgenomen actlvitelt en altematieven 
de tsolerende maatregelen tussen de voorgenomen activiteiten onderling, 
alsmede hiertussen en de bestaande (vergunde) activiteiten. In relatie hier
mee: de sanering van de bestaande grondwaterverontreiniging: 
de wijze waarop bij de stortactiviteiten rekening wordt gehouden met de 
eindbestemming, zowel by de vonngeving van de compartimenten als bij de 
fasering van het gehele project; 
de precieze geograftsche ligging. Uit oogpunt van beperking van de hinder 
kan uitbrelding in bijvoorbeeld noordelyke richting gunstlg zljn. 

Gevolgen voor het mlHeu 
de effecten van de uitbreiding op bodem en oppervlaktewater en op de 
landschappeUjke waarden en functies van het gebied; specifiek moet de 
hinder worden aangegeven die de in aanbouw zijnde respectievelljk ge
plande nieuwbouwwijken Nieuwland en Vathorst van het voomemen zullen 
ondervinden. 
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1. INLEIDING 

De fmna Smink Afvalverwerking bv. eigenaar en beheerder van de regionale 
afvalberging aan de Lindeboomseweg te Hoogland heeft het voornemen de 
afvalberging uft te breiden van 29 ha, tot een oppervlakte van circa 65 ha, V~~r 
een dee! betreft het voornemen een vergroting van de capaciteit voor afvalstof
fen die nu ook al worden gestore); de uiteindel~ke capaciteit is nog onduidelijk. 
Daarnaast za1 een terreingedeelte worden ontgrond tot 7 m -mv teneinde hier 
een grootschalige baggerbergmg te realiseren met een capaciteit van 2.500.000 
m 3

• 

V~~r het realiseren van de activitelt zijn vergunningen nodig ingevolge de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging (Wvo) oppervlaktewateren. V~~r 
deze vergunningen moet op grond van het Besluit milieu-effectrapportage. 
bijlage C categorie IB.2 en IB.3. de m.e.r.-procedure worden doorlopen. 

Perbrtefvan 19 december 1994 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid 
advies ult te brengen voor de rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu
effectrapport (MER) (zie bijlage 1). 
De kennisgeving van de start van de m.e.r. vond plaats in de Staatscourant van 
22 december 1994 (zie bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu
effectrapportage. waarvan de samenstelling is gegeven in bijlage 3. De werk
groep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit ad
vies 'de CoIIUDissle' genoemd. 
Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de rtchtlijnen voor het 
milieu-efIectrapport (MER) aan te geven. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen. commentaren en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft een overzlcht van deze reacties. 

1 Dit ben-eft onder andere bouw- en sloopafval en restfractles daarvan. niet reinigbaar sorteer- en brekerzand. 
asbest. niet reinigbare grond. niet composteerbaar groenafval. shredderafval. reiniglngsdienstenafval en niet 
verbrandbaar bedrijfsafval. 
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2. PROBLEEMSTELLING, DOEL, BELEID EN BESLUITEN 

2.1 Probleemstelling en doel 

De in de startnotitie aangegeven probleemstelling moet verder worden uitge
werkt en onderbouwd als uitgangspunt voor de formulering van alternatieven 
en de beschr1jving van de te verwachten milieu-effecten. In het bijzonder moet 
duidelijk gemaakt worden van welke toekomstige ontwikkelingen ofverwach
ting is uftgegaan, bijvoorbeeld ten aanzien van overheidsbeleid (Tienjarenpro
gramma van het AOO) en de ontwikkeling van de milieukwaliteit in het 
studlegebied; bij dit laatste is ook de locatie zelf van belang, vanwege de hier 
geplande bodemsanering. Hieruit dienen de knelpunten naar voren te komen. 

Concreet dienen voor de verschillende afvalstromen de volgende gegevens te 
worden verschaft: 

een recente schatting van de hoeveelheden per jaar en gemiddelde hoeveel
heden alsmede de herkomst van de te storten afvalstoffen (inclusiefbagger); 
1nzicht in de fluctuatles; 
de huidige, te verwachten en benodigde stortcapaciteit in of ten behoeve van 
de verzorgingsgebieden, zoals die voortvloeien ult het beleid van de provin
cle Utrecht en van het AOO; 
voor de uitbrelding van de huidige stortactlviteiten: het beoogde aanvoerge
bied en de aanwezigheid van andere stortlocatles in het verwerkingsgebied, 
waarbij de relatie met het provinciale beleid wordt aangegeven; beschrijf de 
rol die is toebedeeld aan Smink en aan andere stortplaatsen2

); de mogelijk
heid am bij calam1teiten elders de stortplaats voor kortere of langere tij d te 
benutten voor andere afvalstoffen (in het algemeen: de flexibiliteit in de 
acceptatlemogelijkheden am te kunnen reageren op wijzigingen in de 
afYalstromen naar herkomst, hoeveelheid en samensteillng); voor de bag
gerbergtng: hoe past dit voornemen in het bestaande en in het in ontwikke
ling zijnde beleid? 
de periode waarin de activiteit een oplossing biedt voor de gesignaleerde 
knelpunten. 

Ten aanzien van de keuze van de beoogde locatle dient te worden aangegeven 
welke milieu-overwegingen hlerbij een rol hebben gespeeld. Hierbij kan worden 
teruggegrepen op eerdere beslissingen van de provincie aangaande de locatie
keuze. 

Uit de probleemstellmg moet een concrete en duidelijke omschrijving van het 
doel worden afgeleid. Het doel mag niet zo beperkt zijn geformuleerd, dat reele 
alternatieven die voor het milieu gunstiger zijn op voorhand zijn uitgesloten. 
Duidelijk moet worden welke doelen specifiek zijn gericht op de bedrijfsvoering 
van Smink en welke doelen in dienst zijn van een efficH~nte afvalverwijdering 
van de provincie Utrecht en de AOO-regio Midden-Nederland. Met andere woor
den: welk maatschappelijk belang wordt met de voorgenomen activiteit ge
diend? 

2 Zie bijlage 4, inspraakt'eactles nummers 2 en 3 . 
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2.2 Beleid en besluitvonning 

Ter verduidelijking van het te nemen besluit en het Uuridisch) kader waar
binnen de beoordeling van de voorgenomen activiteit plaatsvindt. moeten zijn 
beschreven: 

de besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld: 
de genomen en te nemen overheidsbesluiten en openbaar gemaakte beleids
voomemens die de activiteit sturen. dit onder vennelding van hun status 
en de wijze waarop deze sturen (in § 2.1 van dit advies is hiemaar in feite 
al gevraagd). Als genomen besluit is bijvoorbeeld het streekplan van belang. 
Onder de te nemen besluiten zijn vooral van belang het nog vast te stellen 
provinciale baggerbergingsplan en -indien de provincie dit nodig acht- een 
besluit over de locatiekeuze (op grond van een door haar nieuw op te 
starten m.e.r.-procedure) van de stortplaats alsmede een besluit over de 
woningbouwlocatie Vathorst: 
overige besluiten die nodig zijn am de voorgenomen acUviteit te realiseren 
(bijvoorbeeld de ontgrondingenvergunning en de wijzigmg van het bestem
mingsplan) inclusief de procedures en de planning: 
overige besluiten (zoals het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie) 
waaraan toetsingscriterta ten aanzien van milieu-aspecten ontleend kunnen 
worden. 

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 JUgenaeen 

In dit hoofdstuk wordt steeds met kopjes aangegeven welke richtlijnen voor 
welk van beide onderdelen van het voomemen bedoeld zijn (de uitbreiding van 
de huidige stortactiviteiten enerzijds of het reallseren van een grootschalige 
baggerberging anderzijds) ofvoor beide tegelijk3

]. 

Gehele inrlchting 
Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen de verschillende fasen eIVan: 

de voorbereidings- of realisatiefase (inrichting/ aanleg): 
de gebruiksfase van de stortplaats (beheer): 
na beeindiging van het storten (afwerking. nazorg en eindbestemming). 

Nadrukkelijk moet aandacht worden geschonken aan de fasering van de 
stortactiviteiten in relatie tot de realisertng van de eindbestemming. Welke 
maatregelen worden wanneer genomen ten behoeve van de eindbestemming? 
De keuze van de beschouwde alternatieven moet worden gemotiveerd. evenals 
de eventuele selectle van een voorkeursaltematief. Bij de motivering gaat in het 
MER vooral de aandacht uit naar de milieuargumenten. De altematieven moe-

3 Hiervoor worden respectleveUjk de volgende termen gebruikt: 'UitbreidiDg huidige stort', 'Baggerberging' en 
'Gehele inrichting'. 
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ten gerelateerd worden aan het doel van het voornemen. Qua detaillering 
moeten ze op dezelfde wijze worden uitgewerkt om een onderlinge vergelijking 
mogel1jk te maken. In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke alternatief 
worden beschreven. 

Bij dit project dient de beschrijviDg van de voorgenomen actlviteit en de 
altematleven zich te rlchten op die aspecten, die iDzlcht geven in bronnen 
van uitworpen naar de bodem (lncluslef grondwater) en oppervlaktewater, 
het Iandscbapsontwerp en de hinder voor de In aanleg zljnde woonwljk 
Nleuwland en de geplande wljk Vathorst. 
Steeds moet worden aangegeven of en in hoeverre de voorgenomen activiteiten 
(onJafhankelijk van elkaar en van de huidige stort functioneren of dat sprake 
is van gemeenschappel1jke voorzieningen. Daar waar dit laatste het geval is en 
dit direct of indirect invloed heeft op de grootte van de emissies naar het milieu 
dient ook de bestaande stort bij de beschrijving te worden betrokken. 

3.2 De voorgenomen activiteit 

3.2.1 

De volgende ondelWerpen moeten bij de beschrijving van de voorgenomen 
activiteit in ieder geval aan de orde komen: 

Ruimtelijk Inpasslng van de stortplaats 

Gehele Inrlchting 
dUidelijke kaarten4

] van: 
• de omvang. vonngeving en exacte ligging van de inrichting met een 

dUidel1jk onderscheid tussen de bestaande stort. de uitbreiding van de 
stort en de baggerberging; 

• de ontsluiting van de inrtchting in relatie tot de omgeving (met vennelding 
van transportroutes en de relatleve toename van de verkeersbelasting op 
de lokale wegenJ. 

de doorsnede van zowel de stortplaats en de baggerberging met aanduiding 
van de diverse te doorsrujden bodemlagen en hun relevante fysische. chemi
sche en hydrologische etgenschappen; speciale aandacht moet uitgaan naar 
de overgangen tussen de bestaande stort. de uitbreiding en de bagger
berging. 

4 Met een recente ondergrond. waarbfj een dUfdelijk onderschefd z1chtbaar moet zijn tussen de omgeving en de 
fnrichting. Straat- en plaatsnamen. die in de tekst worden vermeld moeten ook op de kaarten worden 
aangegeven. 
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3.2.2 Voorbereldende werkzaamheden 

Gehele lnrichtlng 
Hieronder zijn maatregelen genoemd. waarvan de efIectiviteit tijdens de 
exploitatlefase ook moet worden beschreven: in § 3.2.3 worden ze dan ook met 
meer gevraagd. 

maatregelen om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te be
heersen (bijvoorbeeld aanbrengen/versterken kwelsituatie. wijze van Iso
laUe: onder- en zijafdichting. eventuele tussenafdichtingen en overige geo
hydralogische maatregelen) en om de emissies te monitoren: de opbouw van 
de onderafdichting met vermelding van de eventuele variatie in de (diepte) 
ligging van de onderafdlchting ten opzlchte van grondwaterruveau: de aan
leg van extra bodembeschermende voorzieningen bij afwezigheld van af
sluitende lagen: de noodzaak voor en de wijze van aanbrengen van schei
dende lagen tussen de bestaande start. de uitbreiding. de locatie Lindeboom 
en de baggerbergmg dient te worden onderzocht. mede in relatie tot de bo
demsanering: blj deze beschrijvingen dient het waterhuishoudkundig 
systeem integraal te worden beschreven: 
wijze en efIecUviteit van sanering: terugsaneerwaarden en tij dstip waarop 
deze bereikt worden: aanbrengen voorzieningen, zoals damwanden. geo
hydralogische schermen: geef aan welke gemeenschappelijke voorzieningen 
voor de stort en voor de sanering worden genom en (bijvoorbeeld zandbento
nietschermen) : 
kans op falen van de voorzieningen: maatregelen ter voorkoming van 
verdergaande verspreidlng van verantreinigingen bij het falen van voorzie
ningen (bij de stortplaats gaat het dan om lekkage van de onderafdichting 
en verstopplng van het drainage systeem): 
de relatle met het reeds aanwezige gestorte materiaal en wijze van isolatie 
daarvan: efIecten ten aanzien van stabiliteit. zettlng. doorlaatbaarheid en 
retentlevermogen van de ondergrand: 
Ujdschema van baggeren. bergen en storten: geef aan op welke wijze bij de 
planning met de uitvoering. inrichting en ingebruikname van het depot 
wordt ingespeeld op de heriorichtlng. 

Ultbreldlng huldlge stort 
aanlegwerkzaamheden. waaronder de ontgraving van grand en andere 
grandwerken: 
de ligging van de stortzool ten opzicht van de gemiddeld hoogst grondwater
stand. 
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Baggerberging 
Allereerst moet worden gemotiveerd waarom in het voorkeursalternatief 
gekozen wordt voor baggerberging onder water en niet op land. Uit het MER 
"Berging baggerspecle" opgesteld voor de landelijke rtchtlijnen voor baggerspe
cledepots kwam naar voren dat voor zware metalen (behalve arseen en chroom) 
onder water storten in het algemeen milieuvrtendel1jker is dan storten op land, 
omdat zware metalen over het algemeen in anaerobe omstandigheden minder 
mobiel zijn. Bij een afwijkende samenstelling hoeft dit echter niet het geval te 
zijn. Ret Stortbesluit gaat uit van storten boven grondwaterniveau. Bij de 
motivertng voor de wijze van storten (onder of boven water) dient derhalve 
aandacht te worden besteed aan de aard, kwalitelt en samenstell1ng van de 
bagger. 
Alvorens de baggerspecie te bergen, moet de locatie worden ontgraven. De 
Commissle beveelt aan in het MER over de ontgronding de volgende gegevens 
op te nemen: 

nadere detaillering van kwantiteit en kwaliteit van de te bergen specie: 
de hiervoor benodlgde putinhoud en benodigde te ontgraven terreinopper
vlakte: 

- vorm van de ontgronding (inclusief de hellingshoek van de taluds): 
eventueel aan te leggen transportleidingen: 
de voorgenomen wijze van afdichting van de taluds van het depot; 
de te verwachten zetttngen van de baggerberging mede in relatie tot een 
eventueel te real1seren afvalstort er boven op; 

- winningsmethode: 
- wijze van afvoer en bestemming(en) van het ontgraven matertaal, globaal 

onderscheiden naar aard van het matertaal; 
plaats en glob ale inrichttng van tijdelijke opslag (indien aanwezig): 
beschrijving van het waterhuishoudkundig systeem; hydrologlsche maat
regelen; 
de wiJze waarop bij de werkzaamheden met het broedseizoen rekening wordt 
gehouden. 

3.2.3 Exploitatie 

Gehele inrichtlng 
beschrijving van die processen in de stort die consequenUes hebben voor 
de kwal1teit van het gestorte matertaal (en daannee mogel1jk voor de omge
vtng); 
waterbalans en waterbeheer met voor de uitbreiding van de stort een onder
scheid naar percolaatwater en hemelwater en de wijze van percolaatdraina
ge en -opslag en zuivertng: crtteria die worden gehanteerd bij de beslissing 
om geloosd water (zowel van de stortplaats als van de baggerberging) te 
zuiveren; wijze van (voor)zuivering; hierbij wordt ook aangegeven op welke 
wijze de hoeveelheid verontreinigd water wordt beperkt: 
de wijze van storten en de fasering; 
berekening van de consol1datie om de eindhoogte vast te stellen en van de 
draagkracht, onderscheiden naar de uitbreidtng en de baggerberging; 
de stortgasbeheersing; 
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controlevoorzieningen; gezien de ligging van de stort ten opzichte van het 
maa1veld dient spec1ftek te worden ingegaan op de wijze waarop de controle 
van de drains za1 plaatsvtnden; 
de exploitatieduur; 

- wijze van monitoren; 
- wijze van controle van de aangevoerde partijen; het acceptatiebeleid. proce-

dure en registratie: herkomst van de afvalstoffen (hoeveelheid, samenstel
ling (kwallteit. structuur)); criteria waarop bagger en aiValstoffen al dan niet 
wordengeaccepteerd. 

Ultbreldlng huldlge stort 
de opbouw van de stort (comparUmentering; verschillen in storthoogten in 
relatie tot afwerking en eindbestell1Illing); 
het gebruik van tijdelijke afdekkingen en van tussenafdichtingen met per
manent karakter tussen de compartimenten. 

Baggerberglng 
wijze waarop de kwallteit van het water dat boven de bagger staat. wordt 
bewaakt (zodanig dat geen geuroverlast ontstaat); 
hoeveelheden en samenstelling van consolidatie-. transport-en retourwater; 
plaats van lozing retoUlwater; 
beschermingsniveau dat wordt nagestreefd in relatie tot de andere activi
teiten. 

3.2.4 Elndafwerklng 

De wijze waarop de depots zullen worden afgewerkt en de wijze waarop het 
beheer za1 plaatsvtnden moeten worden beschreven. Hierbij dient zoveel speel
ruimte te worden gehouden dat bij de uitvoering gebruik kan worden gemaakt 
van de kennis van de stand van techniek op dat moment. Hierbij moet worden 
ingegaan op: 

wijze waarop, matertaal waarmee en tij dstip waarop de depots worden afge
werkt; 
aanvullende pennanente hydrologische voorzieningen enl of civieltechnische 
voorzieningen; 

- wijze waarop het depot wordt ingepast in de omgevtng en afgewerkt. waarbij 
het gaat om de grove contouren met een doorkijk naar de toekomsUge eind
bestemming (zie hiervoor verder § 3.3); planning van de herinrichting; 
schatting van de restconsolidatie (in verband met de gebruiksmogelijkhe
den); 
schatting van de reststortgasontwikkeling in verb and met te treffen voor
zieningen; 
nazorg en monitoring: aangegeven moet worden wie verantwoordelijk is voor 
het beheer na de herinrichting; op welke wijze en door wie kan worden 
ingegrepen bij het falen van de voorzieningen? 
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3.3 Alternatieven en varianten 

In de startnotltie is aangegeven dat ook een alternaUef zal worden uitgewerkt 
zonder baggerberging. Tevens zullen alternatieven worden uitgewerkt met en 
zonder inrichUng van de zuidoostelijke hoek. 
Daarnaast beveelt de Commlssie aan met prlorlteit varlanten uit te 
werken voor: 

Gehele inrlchtlng 
scheidingen tussen de huidige stort. de uitbreiding. de locatie Lindeboom 
en de baggerberging: 
de precieze geografische ligging. In de startnotitie is uitgegaan van uitbrei
ding in oostnoordoostelijke richting. maar steeds ten zuiden van de 
Calveensche Wetertng (onder andere omdat het vigerende streekplan de be
staande en nieuwe percelen bestemt als recreaUe gebied). Uit oogpunt van 
beperking van hinder voor de nieuwe wijken zou een uitbreiding in noor
delijke richUng gunsttg kunnen zijn. Omdat de Calveensche Wetering de 
scheiding vormt tussen verschillende gebieden. vraagt dit extra aandacht 
in het landschapsontwerp. Dit zal echter weI weer een andere visievorming 
op de inpassing in het landschap nodig maken5]. Daarnaast kan worden 
ingegaan op benutting van de locatle 'De Lindeboom' in samenhang met de 
mogel~kheid om de hier aanweztge bodemverontreiniging te saneren. 
terreinindeling in relatie tot vormgeving en eindbestemming: het gaat hier 
om de grove contouren (hoogteligging en dergelijke). waarbij voldoende 
ruimte moet worden gelaten voor nieuwe inzlchten. Gezien het belang hter
van voor de wijze van exploitatie van de stort. verdient het aanbeveling de 
volgende opties met hun consequenties voor de exploitatie (vormgeving) en 
voor de milleugevolgen globaal te onderzoeken: 
• intensieve recreatie: 
• extensieve recreatie: 
• andere bestemm1ng (geen recreatie). 

Ultbreldlng huidlge stort 
de methoden en diepteligging van de onder- en bovenafdichting; 
de methode van storten; de wiJze van compartlmenteren; de omvang en in
deling van de stortcompartimenten. alsmede de situering in de tijd. 

Baggerberging 
de locatie van het overslagstation: 
de wiJze van overslag. gericht op maximale beperking van de hinder: 
storten boven grondwaterniveau6

]; 

de wijze van storten van specie om de kwaliteit van het water in de put te 
beheersen (bijvoorbeeld diffusor). 

5 Zle bijlage 4, fnspmakreactle nwnmer 4. 

6 Zie bijlage 4, tnspraakreactle nummer 3. 
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Verder wordt aanbevolen aandacht te schenken aan de volgende varlanten. 
dan wei mitlgerende maatregelen: 

Gehele inrichting 
de voorzleningen om versprelding van verontreinigingen te voorkomen; 

- maatregelen ter beperking van geluid. geur. stof en zwerfafval en ongewen
ste dieren; 
controiemaatregelen en maatregelen bij calamiteiten. 

Baggerberging 
aanvullende verwerkingstechnieken op de aangevoerde bagger ter plaatse 
van het depot: 
• toepassing van volumereducerende technieken op de aangevoerde bagger; 
• voorbezinking van het retourwater en consolidatiewater om de hoeveeI

held zwevende stof terug te brengen; 
• mogeIijkheden voor voorontwatering van de baggerspecie; 
• mogeIijkheden om de ontwatering van het depot te versnellen (tijdens en 

na het storten). byvoorbeeid door consolidatieversnellende voorzieningen 
als drains en zandiagen. 

wijze van inbrengen van de baggerspecie; eventuele compartimentering. 
waarbij de specie per verontreinigingsgraad wordt opgeslagen; maatregelen 
om de kwaliteit van het water in de put goed te houden (continue verver
sing. aangepaste storttechnieken). 

Door verschillende varianten in de uitvoering van de aan te leggen voorzienin
gen te combineren kunnen alternatieven ontwikkeid worden. 

Nulaltematief 
Aangegeven moet worden of een sftuatie. waarbij de voorgenomen activiteit of 
een van de alternatieven niet plaatsvindt. in relatie tot het doel van het voor
nemen een reeel alternatief (nulalternatief) is. Is dit het geval dan moet het 
nulalternatief als een voIwaardig alternatiefworden beschreven. Is dit niet het 
geval dan moet dit worden beargumenteerd. 

Meest mUieuvrlendelljk a1tematief 
Het meest milieuvriendeIyk alternatief moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

het moet realistisch zyn; 
het moet uitgaan van de beste bestaande technieken; 
de beschrijving ervan moet voidoende gedetailleerd zyn om een vergelyking 
met de voorgenomen activitelt en de overige alternatieven mogeIyk te ma
ken; 
het moet gericht zljn op het w veel mogeIijk voorkomen van nadelige milieu
gevolgen. dan weI het behalen van een maximale milieuwinst. 

Bij dit project dlent het mma in de eerste plaats gericht te zijn op het voor
komen dan weI beperken van bodem- en (grond)waterverontreiniging en op het 
voorkomen hinder naar de omgeving toe (geur. geluid en visuele hinder). 
Daarnaast kan worden ingegaan op byvoorbeeld beperking van energiegebruik 
en gebru1k. van primaire grondstoffen. 
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4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

4.1 PUgenGeen 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentie voor de beoordeltng 
van de te verwachten milieu-effecten. Daarbij is de autonome ontwikkeltng de 
toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat de voorgenomen activiteit 
of een van de alternatieven wordt gerealiseerd. De Commissie heeft begrepen 
dat de grondwaterverontre1nlgingen bij de bestaande stortplaats7

] voorafgaande 
aan de realisermg van de voorgenomen uitbreiding zullen worden gesaneerd. 
Bij de beschrijving zyn aIleen die onderdelen van het milieu van belang die 
door het voornemen of de alternatieven direct en indirect worden bemvloed. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met eventuele volgeffecten van vol
tooide en lopende ingrepen die onder tnvloed van reeds vastgesteld beleid zijn 
voorzien. 

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgeving, voor zover daar effecten 
van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect (bo
demo landschap, etcetera) kan de omvang van het studlegebled verschillen. De 
begrenztng van de studiegebfeden moet gemotiveerd en op kaart worden aan
gegeven. 
In dit geval kan deels gebruik worden gemaakt van de (eventueel geactualiseer
de) gegevens uft het MER dat ten behoeve van de huidige activiteiten is opge
steld maar bij voorkeur uit resultaten van de evaluatie achteraf van dat proj ect. 

4.2 BodenG, grondwater, waterbodenG en oppervlaktewater 

bodemsamenstelling (onder meer korrelgrootleverdeltng en organisch stof 
gehalte), -opbouw en -kwalfteit: geef de verschillende bodemlagen en hun 
dikte aan; geef aan op welke plaatsen de weerstandbiedende lagen doorbro
ken zijn als gevolg van natuur1ijke oorzaken of door menselijk ingrijpen: 
grondwaterstanden, grondwaterstromingsrichtingen: geef een driedimensio
naal stromingsrichtingoverzicht met fluxdichtheden; geef fsohypsenkaarten 
voor relevante watervoerende pakketten; geef aan waar de stromingsrichting 
wordt beinvloed als gevolg van pompen of bronbemaltng; 
kwaliteit van: 
... grondwater, boven- en benedenstrooms in de relevante pakketten; 
... oppervlaktewater onderscheiden naar het water waarop transport -, pers

en retourwater wordt geloosd en het water waarin de baggerspecfe wordt 
gestort: 

... waterbodem by lozingspunt. 
de in de directe omgeving aanwezige lozingen en waterwinningen. 

7 Hiertoe behoort niet de locatle 'Lindeboom'. 
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4.3 Functies en waarden (landschap, cultuurhistorie en natuur) 

Met kaartmateriaal en beschrijvingen dient duidelijk te worden gemaakt welke 
waarden in het studiegebied aanwezig zijn. 

bestenuningen en functies van de locatie en de omgeving. gevoelige obj ecten 
en gebieden (waaronder natuur- en recreatiegebieden, woonw1jken (de 
Amersfoortse in aanbouw zijnde/geplande woonwijken Nieuwland en 
Vathorst liggen op zeer korte afstand van de stort) en verspreide woningen, 
cultuurhistortsche objecten8

] en archeologische vindplaatsen) ondervermel
ding waaIVoor deze gebieden en objecten gevoelig zijn: 
visueel-rutmtelijke kenmerken van de locatie en haar omgeving: 
aanduiding van de belangrijkste ecosystemen en vermelding van de natuur
waarden in het studiegebied: vermelding van vegetatietypen, bijzondere fau
na en ecologische functies van het gebied (met name als broedgebied). In 
het bijzonder moet aandacht worden geschonken aan de hoeveelheid en 
kwaliteit van het kwelwater en de daarvan afhankelijke moeras/ sloot eco
systemen (met name vegetaties) . Hierbij moet de rnimtelijke afhankelijkheid 
worden aangegeven (waar komt het kwelwater vandaan?). 

4.4 Hinder 

mate van stofhinder en zwerfvuil: 
de luchtkwaliteit. achtergrondniveaus luchtverontreiniging op leefniveau 
(parameters: geur- en stofconcentraties, CH4 , H2S): geurcontouren van het 
99,5 percentiel en het 95 percentiel van 1 ge/m3 van de huidige stort: 
achtergrondgeluidniveaus (verkeer): geluidcontouren gedurende de avond, 
de nacht en overdag. 

8 In de inspraakreactie van de ROB wordt gewezen op een aantal cultuurhistorlsch waardevolle objecten (zie 
bijlage 4, inspraakreactie nununer 1). 
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5. GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

5.1 lUgenaeen 

In dit hoofdstuk van het MER worden de gevolgen van de realisering van de 
voorgenomen activiteit en alternatleven (voor alle fases ervan: voorbereidende 
werkzaamheden. exploftatle en nazorg) alsmede van de sanering van de h uidige 
verontreinigingen in het grondwater op het milieu beschreven. 
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het mtlieu moet worden aangegeven 
of de effecten tljdelijk of permanent zijn. op welke termijn ze zich afspelen en 
in hoeverre er cumulatie (versterken of uitdoven van effecten) kan optreden. 
Bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet behalve de 
meest waarschijnlijke situatle. ook de slechtste denkbare situatie worden 
beschreven. 
De effecten dienen zoveel mogelijk te worden gekwantificeerd. 
Het MER geeft aan. welke voorspellingsmethoden zijn gebruikt om milieu
effecten te bepalen. welke invoergegevens zijn gebruikt en welke betrouwbaar
held gegevens en methoden hebben. 

De effectbeschrijving vindt plaats voor dezelfde aspecten. als die in hoofdstuk 
4 (Bestaande toe stand van het milieu) zijn genoemd. Voor de besluitvorrning 
is vooral van belang inzicht te krijgen in de verontreinigingsrisico's op lange 
termijn in verb and met de te verwachten (eindige) levensduur van de aan
gebrachte voorzieningen. de effecten van de overslagpunten en in de effecten 
op het landschap. 
Verder vraagt de Commissie speciale aandacht voor de effectbeschrijving van 
het overslagpunt. Dit kan een grote bron van emissies zijn. 

5.2 Bodena, grondwater, waterbodena en oppervlaktewater 

de concentratles verontreinigingen in het gestorte materiaal; beschouwing 
over kans van optreden en omvang van fluxen van de verschlllende varia
belen naar de onder-. boven- en zijkant; dit dient plaats te vinden op basis 
van een driedimensionale modellering; 
door middel van modelberekeningen: invloed van het depot op de regionale 
en lokale watersystemen (tljdelijke of permanente kwelsituatle); 

- verspreiding van verontreinigingen door het grondwater in relatle tot de 
aangebrachte voorzieningen. indusief de mogelijkheid tot onderhoud van 
deze voorzieningen. Bijzondere aandacht hierbij moet worden geschonken 
aan de termijn waarover effecten (fluxen) kunnen en zullen optreden. Ook 
dlent aandacht te worden geschonken aan de transportsnelheld (dispersie. 
diffusie. dichtheidsstroming) van eventueel optredende verontreinigingen; 
beinvloeding verspreiding verontreinigingen vanuit het depot en vanuit de 
stortplaats (als de voorzieningen falen op de gebruiksfunctie van de bodem; 
de gevolgen van stortplaatsjdepot voor eventuele waterwinningen; 

- verontreiniging oppervlaktewater en waterbodem als gevolg van het lozing 
van afvalwater (zoals vertroebeling door slibdeel1;jes. eutrofiering. veront
reinigtng met zware metalen en organische verbindingen). het storten en 
morsen tijdens overslag; hierbij moet weer onderscheld gemaakt worden 
tussen water waarop wordt geloosd en water waarin wordt gestort. 
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5.3 Functies en waarden (landschap, cultuurhistorte en natuur) 

uitgaande van de ruimtelijke relaties moeten de mogelijke effecten voor de 
belangrtjkste ecosystemen en natuurwaarden in het studlegebled worden 
beschreven: de effecten op de broedvogelpopulaUes verdienen speciale aan
dacht: 
invloed van het uit te voeren project op de visuele kenmerken van het ge
bied (gewijzfgde beeldwaarde van de naaste en verdere omgeving voor alle 
fases van het project); 
de effecten op de gevoelfge besterrun1ngen en funcUes in het studiegebied. 

5.4 Hinder 

6. 

Voor de besluitvorming is verder de beinvloeding van het woon- en leefmilleu 
in de omgevtng van belang. Hiertoe dienen de volgende gegevens te worden 
verstrekt: 

geurcontouren van het 99,5 percenUel en het 95 percenUel van 1 ge/m3; 
schatttng van het aantal woningen binnen de contouren; 

- mate waarin CH4 , H2S of andere hinderlijke stoffen vrtjkomen en grootte van 
dit gebied; 
mate van stoihinder en hinder door zwerfvuil; 

- verkeersveilfgheid op de Al door de toename van het vrachtverkeer; 
achtergrondgeluidniveaus (verkeer); geluidcontouren gedurende de avond. 
de nacht en overdag: schatttng van het aantal woningen binnen de con
touren: 
kwalitatieve maar gertchte beschouwingen over de effecten van de hierboven 
gevraagde gegevens op de gezondheid en over de hinder. 

VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

De milieu -effecten van de voorgenomen activiteit en de altemaUeven moeten 
onderling en met de referenUesituatie worden vergeleken. In het bijzonder moet 
aandacht worden besteed aan die milieugevolgen die per alternaUef verschillen. 
Doel van de vergelijk1ng is inzicht te krijgen in de mate waarin de positieve en 
negaUeve effecten van de voorgenomen activiteit en altematieven verschillen. 
Bij de vergelijk1ng moeten (bij voorkeur ook in de tabellen) de grens- en streef
waarden en ultgangspunten van het milieubeleld betrokken worden. 
Verdere aandachtspunten zijn: 

het per milieu-aspect aangeven van een voorkeursvolgorde van de altema
Ueven; 
de mate waarin de iniUaUefnemer bij elk van de alternaUeven zijn doel kan 
verwezenlijken. 

De Wet milieubeheer schrijft ruet voor dat de initiaUefnemer financi(:!le aspecten 
in het MER aan de orde moet stellen. Desondanks zou een globale kostenverge
lijking van de in beschouwing genomen altemaUeven in het MER kunnen wor
den opgenomen. Hieffilee kan de realiteitswaarde van de alternatieven beter 
worden beoordeeld. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIE ACBTERAF 

De leemten in kennis en infonnatie. die van belang zijn voor een goede 
oordeelsvorming moeten worden genoemd. Redenen hiervoor kunnen onder 
meer zijn: 

onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebrutlde gegevens; 

- gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 
Het doel van deze beschrijving is om een indicatie te krijgen van de volledigheid 
van de informatie waarover de besluitvorming zal plaatsvinden. Daarom moet 
worden aangegeven welke onzekerheden waarschijnlijk blijven bestaan. de 
redenen hiervan en in hoeverre het ontbreken van de betreffende kennis de 
besluitvorming beinvloedt. 
Informatle die voor de besluitvorming essentieel is kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen maar moet in het MER worden verstrekt. 

Het bevoegd gezag moet b~ het nemen van het besluit een evaluatieprogramma 
opstellen teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende 
effecten te kunnen vergelijken en w nodig te voorzien in aanvullende maat
regelen. Het verdient aanbeveling in het MER reeds een aanzet tot een dergelijk 
evaluatleprogramma te geven. vooral omdat er een sterke koppeling bestaat 
tussen de gebruikte voorspellingsmethoden. geconstateerde leemten in kennis 
en het op te stell en evaluatleprogramma. Er zal kunnen worden aangesloten 
op het evaluaUeprogramma voor de huidige vergunde situatie. 

VORM. PRESENTATIE EN SAMENVATTING VAN BET MER 

Bijwndere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van dUidelijke tab ellen. figuren en kaarten. 
Gezien de nabijheid van grote woonwijken vesttgt de Commissie nogmaals de 
aandacht op het belang van een goede kwaliteit van het kaartmatertaal (duide
l:yke weergave op actuele kaartenl). 

Voor het oveIige beveelt de COmmissie aan: 
het MER beknopt te houden en met name aandacht te besteden aan de 
onderwerpen wals genoemd in de hoofdpunten van het advies; 
achtergrondgegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzes onderbou
wen) niet in de hoofdtekst van het MER te vermelden. maar in een bijlage 
op te nemen; 
een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een 
literatuurlijst bij het MER op te nemen. 

De samenvatting Is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER Het verdient aanbeveling in de samenvatting dezelfde 
hoofdstuklndeling als in het MER te gebruiken. 
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Daarbij moeten de be1angriJkste zaken zijn weergegeven. zoals: 
- hoofdpunten voor de besluitvormfng inclustef de belangrtjkste waarden van 

het m1l1eu in het studiegebied; 
de voorgenomen actlviteit en de altemaUeven; 
de beIangriJkste efi'ecten voor bet mfiieu b:ij het uitvoeren van de voorgeno
men activiteit; 

- het resultaat van de vergelljking van de altematleven (zo mogelljk in tabel
vorm). 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieu-effectrapport 

Uitbreiding afvalberging Smink Amersfoort 

(bijlagen 1 t/ m 4) 



BIJLAGEI 

Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 19 december 1994 waarln de Commissle 
in de gelegenbeld wordt gesteld om advies nit te brengen 

• PROVINCIE UTRECHT 

De conunissie voor de milieu-effec Lra.ppo r 

Postbus 231+5 

3500 GH Utrecht 

Datum 19 december 1994 

Nummer 94431101 MVV 
Uw brief van 

Uwnummer 

Bijlage 1 

Geachte comrnissie, 

Galile"llaan 15 

Utrecht 

Telefoon 030-589111 

Afdeling MV 

Referentie D. van Voorst 
Doorkiesnrn30 _ 583857 
Onderwerp 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

WM/WVO, startnotitie 

MER uitbreiding 

afvalberging Smink 

Amersfoort 

Hierbij del en wij u mede dat 'tvij op 22 december a. s ~ het voornemen 

bekend zullen maken van Smink Afvalverwerking bY, eigenaar en 

beheerder van de ge1ijknamige stortplaats aan de Lindeboomseweg te 

Hoogland (gemeente Amersfoort) tot het opstellen van een milieu

effectrapport, voar een uitbreiding van de afvalberging tot een 

opperv1akte van circa 65 hectare. Onderdeel van deze uitbreiding is de 

realisatie van een grootschalige baggerberging met een capaciteit van 

circa 2,5 miljoen ml en een ontgronding tot circa 7 m-mv ten oosten 

van de huidige afvalberging. 

Voor het realiseren van de wijziging en de uitbreiding van de 

capaciteit zijn vergunningen vereist ingevolge de Wet milieubeheer en 

de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Ret voornemen is weergegeven in de bijgevoegde startnotitie. Deze 

startnotitie is bij ons binnengekomen op 7 december 1994. 

Wij nodigen u uit advies uit te brengen over de te geven richtlijnen 

voor de inhoud van het milieu-effectrapport. 

Teneinde u in de gelegenheid te stell en, de eventueel door de 

wettelijke adviseurs en overige belanghebbenden ingebrachte reacties 

in uw advisering te betrekken, is de einddatum van de inzagetermijn 

bepaald op 20 januari 1995. 

De reacties zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst aan uw commissie 

worden doorgezonden. 

Hel provinciekantoor Rijnsweerd tS vanaf Utrecht CS te bereiken met: 
. GVU-lijn 11 (richting De Uithof). vanaf het stadsbussenslattOn; 
- eN-liin 51 Irichling Veenendaall ofCN-lijn 55 (richting Zeist). 

beide vertfekkend vanaf he! slreekbussenstalmn 



Door .. iddf!l V/in e<m publh:litle In de Noderlant!lle St."cscourlint. on 
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!uTeRu Vorf,unnl ngon en M1Ueuzorg 
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Openbare kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 247 
d.d. 22 december 1994 

• 
I * PROVINCIE:: UTREC H T 

Milieubericht 
Wet milieubeheer/Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren/Algemene wet bestuursrecht 
Startnotitie milieu-effectrapportage 
Gedeputeerde Staten van Ulrecht maken bekend, dat Smink Afvat
verwerking bv, eigenaar en beheerder van de gelijknamige stortplaats 
aan de Lindeboomseweg Ie Hoogland (gemeente Amersfoort) , het 
voornemen heeft deze afvalberging in belangrijke mate uit te breiden 
tot een oppervlakte van circa 65 hectare. 
Onderdeel van deze uitbreiding is de realisalie van een grootschalige 
baggerberging met een capaciteit van circa 2,5 miljoen m3 en een 
ontgronding tol circa 7 m-mv ten oosten van de huidige afvalberging. 
Voor het realiseren van de wijziging en de uilbreiding van de capaciteit 
zijn vergunningen vereist ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet 
verantreiniging oppervlaktewateren. 
In het kader van de bovengenoemde vergunningen moeten de 
gevolgen voor het milieu inzichtellJk worden gemaakt in een milieu
effectrappart. Ons college stell richtlljnen ap, wa~raan dit milieu- . 
effectrapport moet votdoen. Voordat de richtliJnen worden va.stgesteld 
kunnen opmerkingen en wensen met betrekking tot de inhoud van de 
richtlijnen kenbaar worden gemaakt aan Gedeputeerde Staten van 
Utrecht. . 
Om te komen tol deze richtlijnen is door Smink Afvalverwerking bv een 
startnotitie opgesteld, waar in hoofdlijnen het doel, de aard, de omvang 
en de locatie van de voorgenomen activiteiten zijn beschreven. 

Ter inzagelegging 
De slartnolilie Jigt van 23 december 1994 tot en met 26 januari 1995 ter 
inzagebij: 
- het bureau Vergunningen en Milieuzorg van de Provincie Utrecht, 

Galileilaan 35 (kantoor Bloeijendaal), 4e etage, elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur na tetefonische afspraak onder nummer 
030 - 58 38 57; 

- de gemeente Aroersfoort, kantoor stadsbeheer & milieu, 
Stadhuisptein 3 te Amersfoort: etke werkdag van 08.30 tot 1"6.00 uur 
en op waensdag van 17.00 tot 20.00 uur in de bodenkamer van het 
Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoart. 

Opmerkingen 
Evenluate opmerkingen met betrekking tot de op te stellen richtlijnen 
voor hat milieu-effectrapport kunnen door een i~der tot en met 
20 januari 1995 schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. 

Informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich gedurende de gehele procedure 
wenden tot het bureau Vergunningen en Milieuzorg, tel. 030 • 58 38 57 
of 030 · 58 31 00. 

• 

I 

• 
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ProJectgegevens 

Initiatiefnemer: SrninkAfyalverwerking bv 

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde staten van de provincle Utrecht 

Besluit: vergunntngverlening inzake de Wet rnilieubeheer (Wm) en inzake de Wet verontreini
ging oppeIVlaktewateren (Wvo) 

Categorie Beslult m.e.r.: 18.3 

Actlviteit: Het betreft het uitbreiden van de bestaande aiValstort van 29 ha. tot 65 ha. Voor een 
deel gaat het om uftbreidtng van de huidtge stortactiviteiten (onder meer stort van bouw- en 
sloopafval. met reinigbare verontrein1gde grond. et cetera). Daarnaast betreft het voornemen 
het realiseren van een nieuwe grootschalige baggerbergtng. 

Bijzonderheden: In de aanbiedtngsbriefbij het advies wordt erop gewezen dat er in procedu
reel/bestuurlijk opzicht sprake is van een complexe situatie en dat er verschillende besluiten 
moeten worden genomen alvorens de beschikkingen over de voorgenomen activiteit te kunnen 
afgeven. Het betreft besluiten over: 
- de keuze voor een baggerbergtngslocatie door de provincie Utrecht; 
- eventueel een keuze (met behulp van m.e.r.) voor een locatie in de noordoostelijke regia; de 

Commissie vraagt in haar brief aan bevoegd gezag hierover duidelijkheid te verschaffen; 
- op termijn mogelijk de keuze voor de locatie van een centrale stortplaats. De Commissie 

vraagt hierbij aandacht voor het belang van het (tijdig) gebruik van rnilieu-informatie (hetzij 
bestaande hetzij afkomstig uft een meuw m.e.r.) bij een dergelljke beslissing; 

- het bestemmingsplan van de gemeente Amersfoort. De exploitatie en het eindontwerp/ge
bruik hangen nauw met elkaar samen. Het is van belang de diverse besluiten die hierop be
trekking hebben vroegtijdig te coordineren. 

Procedurele gegevens: 
kenn1sgeving startnotiUe: 22 december 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 februari 1995 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Boonzaaij er 
ir. N. van Dooren 
ir. M. Geense 
mr. J.W. Kroon (vooIZitter) 
ir. D. vanderValk 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter. 
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Lljst van lnspraakreactles en advlezen 

nr. datum persoon oflnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

l. 950119 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 950131 
Bodemonderzoek (ROB) 

2. 950126 Joh. Mourik & Co. Holding B.V. Groot-Ammers 950131 

3 . 950125 Stichtse Milieufederatie Utrecht 95013 1 

4 . 950202 Burgemeester en Wethouders van Bunschoten 950214 
Bunschoten 

5. 940203 Ministerte van Landbouw. Natuurbe- Utrecht 950214 
heer en Visserij. Directie Noordwest 


