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Geachte raad,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies over de aanvulling uit te brengen over een milieu-
effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Inrichting baggerspecie-
berging Smink, Amersfoort.
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 be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

ir. A. van der Velden
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Inrichting baggerspecieberging Smink,
Amersfoort





Toetsingsadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport
Inrichting baggerspecieberging Smink, Amersfoort

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

fectrapport over de Inrichting baggerspecieberging Smink, Amersfoort,

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Utrecht door de Commissie voor de

milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Inrichting baggerspecieberging Smink, Amersfoort,

de secretaris de voorzitter

ir. V.J.H.M. ten Holder ir. A. van der Velden
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1. INLEIDING

Smink Afvalverwerking BV heeft het voornemen om op de locatie Zevenhuizen
haar activiteiten uit te breiden met baggerberging met een capaciteit van ca. 2
miljoen m3. De baggerberging kan ten noorden van de bestaande afvalstort
worden gerealiseerd.

Realisatie van een baggerberging in deze omvang is een m.e.r. plichtige acti-
viteit. Het milieueffectrapport (MER) moet de benodigde informatie bevatten
voor de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). In 1999 heeft de firma Smink
het MER Uitbreiding Afvalverwerking  opgesteld voor de uitbreiding van de
bestaande afvalstort, realisatie van scheidingscapaciteit en de realisatie van
baggerberging. Op basis van dit MER is vergunning verleend voor uitbreiding
van de afvalstort en realisatie van scheidingscapaciteit. De besluitvorming
over vergunningverlening voor de baggerberging is opgeschort. De beoogde
depotvorm voor de baggerberging (gedeeltelijk onder maaiveld en gedeeltelijk
omkaderd boven maaiveld) was namelijk bij de locatiekeuze voor baggerber-
ging in het streekplan door de provincie Utrecht niet in beschouwing geno-
men.  Het MER voor de locatiekeuze diende derhalve eerst te worden aange-
vuld alvorens de m.e.r. procedure voor de baggerberging op de locatie Zeven-
huizen kon worden voortgezet. De aanvulling op het MER Locatiekeuze Bag-
gerspecieberging Utrecht is in 2001 gepubliceerd. Op basis hiervan is de lo-
catie Zevenhuizen door de provincie Utrecht als locatie voor baggerberging
aangewezen in de tweede partiële herziening van het streekplan.

Bij brief  van 9 april 2004 1 heeft de provincie Utrecht (als coördinerend be-
voegd gezag) de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gele-
genheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrap-
port (MER). Dit MER is een actualisering van het onderdeel baggerberging in
het MER Uitbreiding afvalberging Smink dat in 1999 reeds door de Commis-
sie met een positief eindoordeel is getoetst. Het MER is op 14 april 2004 ter
inzage gelegd2. Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie
voor de m.e.r.3 De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r.
en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.

De Commissie heeft op 11 juni 2004 een bezoek gebracht aan de locatie,
waarbij de provincie Utrecht en de firma Smink een toelichting gegeven heb-
ben op het voornemen. Deze toelichting is waar van toepassing, opgenomen
bij enkele onderdelen van dit advies.

De Commissie heeft  kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Waar relevant voor dit advies,
wordt naar een inspraakreactie verwezen.

Tijdens de toetsing beoordeelt de Commissie de ernst van eventuele tekort-
komingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwe-
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluiten
                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
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over de realisatie van de baggerberging. Is dat naar haar mening niet het ge-
val dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan advise-
ren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies
opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelin-
gen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich
in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvol-
komenheden van ondergeschikt belang.
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2. OORDEEL OVER HET MER
De Commissie is van oordeel dat het MER Baggerberging Smink voldoende
informatie geeft om het milieu volwaardig mee te wegen bij besluitvorming
over de vergunningverlening.

Het MER geeft een juist beeld van mogelijke alternatieve inrichtingsvormen.
De te verwachten milieueffecten van het baggerdepot zijn met enkele kantte-
keningen (zie hoofdstuk 3) op een juiste wijze in beeld gebracht5. In het MER
is een goede scheiding aangebracht tussen voor een breder publiek geschikte
informatie en strikt technische informatie. Dit maakt de informatie in het
MER toegankelijk ook voor niet-deskundigen.
Goed kaartmateriaal in zowel het MER als de samenvatting wordt echter ge-
mist. Daarnaast ontbreekt in de samenvatting een compact vergelijkend over-
zicht van de milieueffecten van de drie beschouwde alternatieven.

In onderstaand hoofdstuk wordt het algemeen oordeel op enkele belangrijke
onderwerpen toegelicht en waar relevant voorzien van een aanbeveling.

3. TOELICHTING OP HET ALGEMEEN OORDEEL

3.1 Nut/noodzaak baggerberging

Het MER gaat in hoofdstuk 4 kort in op het te verwerken aanbod aan bagger-
specie in de provincie Utrecht. Daarbij wordt verwezen naar de informatie die
gegeven is in het MER voor de Locatiekeuze baggerspecieberging (1997) en de
aanvulling (2001) daarop. Het MER concludeert dat deze informatie over het
baggeraanbod nog altijd geldig is.

De inspraakreactie van de gemeente Amersfoort6 gaat uitgebreid in op de
noodzaak van baggerspecieberging op de locatie Zevenhuizen en concludeert
dat:
• de noodzaak om baggerspecie te bergen op de locatie Zevenhuizen onvol-

doende onderbouwd is;
• de beschrijving van de milieueffecten te kort schiet omdat geen rekening is

gehouden met berging van specie van buiten de provincie Utrecht.
Tegen deze achtergrond heeft de Commissie de provincie Utrecht gevraagd om
tijdens het locatiebezoek een nadere toelichting te geven op de stand van za-
ken in de discussie over de noodzaak van realisatie van baggerberging op de
locatie Zevenhuizen mede in relatie tot het landelijke beleid.

In het MER Locatiekeuze baggerspecieberging Utrecht (1997/2001) is uitge-
gaan van een totaal aanbod te verwerken specie tot 2010 van ca 7 miljoen m3,
te weten 3 miljoen m3 afkomstig uit rijkswateren en 4 miljoen m3 uit wateren
waarvoor waterschappen verantwoordelijk zijn. Dit aanbod is ook anno 2004
aan de orde.

                                             

5 Meerdere insprekers (inspraakreactie nr. 2 en het verslag van de hoorzitting) uiten hun bezorgdheid over
toename van hinder zoals geur en geluid.

6 Zie Bijlage 4, inspraakreactie nr. 1.



-4-

Uit de toelichting van de provincie is de Commissie gebleken dat de provincie
recent met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is overeengekomen
dat voor de 3 miljoen m3 afkomstig uit rijkswateren op nationaal niveau een
oplossing gezocht wordt7. Hieraan is evenwel de voorwaarde gekoppeld dat de
provincie zich blijft inspannen om voor de resterende hoeveelheid eigen ver-
werkingscapaciteit te realiseren, mede gezien het tekort aan stortcapaciteit
dat voorzien wordt op de middellange termijn (ná 2010). Daarnaast is relevant
dat medio 2003 de provinciegrenzen voor verwerking van baggerspecie zijn
komen te vervallen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het huidige stand-
punt van de Staatssecretaris is dat baggerspecie dan wel over provinciegren-
zen vervoerd mag worden, maar dat op de plaats van bestemming nog geen
verwerking mag plaats vinden. Aan de vrijgave voor verwerking zal vermoede-
lijk de voorwaarde worden gekoppeld dat de provincie van herkomst wel zorg
moet dragen voor een opvangcapaciteit gelijk aan de eigen specieproductie.

De provincie Utrecht onderzoekt nu samen met de gemeente Amersfoort of er
alternatieve oplossingen zijn voor de resterende taakstelling tot 2010 van 4
miljoen m3. Partijen hebben zich vastgelegd om uiterlijk 1 januari 2005 hier-
over duidelijkheid te geven.

De Commissie constateert op basis van bovenstaande informatie dat een defi-
nitieve conclusie over nut/noodzaak pas getrokken kan worden wanneer het
onderzoek van provincie en gemeente is afgerond. Zij constateert echter te-
vens dat de realisatie van bergingscapaciteit binnen de provincie Utrecht voor
de resterende 4 miljoen m3 voor de periode tot 2010 vooralsnog een reële optie
is.

■ De Commissie adviseert de provincie om bij de besluitvorming over de vergun-
ningaanvraag uitgebreid in te gaan op de stand van zaken rond de noodzaak van de
baggerberging binnen de provincie Utrecht en specifiek op de locatie in Zevenhuizen
mede in relatie tot alternatieve verwerkingsopties elders.

In het MER Baggerberging Smink is voor de bepaling van de milieueffecten
uitgegaan van de gemiddelde samenstelling van baggerspecie klasse 3 en 4
afkomstig uit de provincie Utrecht. Het wegvallen van de provinciale grenzen
voor verwerking van baggerspecie in 2003 maakt het in principe mogelijk dat
ook baggerspecie van buiten de provincie Utrecht wordt verwerkt.  Voor zover
deze specie qua fysische en chemische samenstelling valt binnen de range
van meegenomen Utrechtse speciesoorten zal het uitlooggedrag overeenkomen
met hetgeen in het MER is beschreven. Bij afwijkende samenstelling is ook
een ander uitlooggedrag mogelijk waardoor de effecten anders kunnen zijn
dan die berekend is voor Utrechtse specie.
De herkomst van de baggerspecie is ook relevant voor de mate waarin zand-
scheiding plaats kan vinden. Dit geldt echter zowel voor winlocaties binnen
als voor die buiten de provincie.

■  De Commissie concludeert dat het MER de juiste informatie geeft over milieuef-
fecten,  mits voor de acceptatie van specie van buiten de provincie Utrecht specifieke
acceptatiecriteria worden geformuleerd waarbij uitgangspunt is dat deze specie qua
fysische en chemische samenstelling valt binnen de range van te accepteren Utrecht-
se speciesoorten dan wel schoner is.

                                             

7 Zie Bijlage 4a, persbericht provincie Utrecht
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3.2 MMA

Het MER beschrijft drie inrichtingsalternatieven. Eén alternatief (BA-1) ten
zuiden van de gasleiding met een capaciteit van 1,2 miljoen m3 en twee alter-
natieven (BA-2 en BA-3) met een capaciteit van ca 2 miljoen m3 verdeeld over
twee depots (één ten zuiden en één ten noorden van de gasleiding).  Alterna-
tief BA-1 wordt in het MER als meest milieuvriendelijk alternatief (mma) aan-
gemerkt.

Het MER is echter naar de mening van de Commissie niet duidelijk over de
vraag in hoeverre het alternatief BA-1 daadwerkelijk als een reëel mma kan
worden aangemerkt. Immers de capaciteit is beperkt  tot 1,2 miljoen m3, ter-
wijl de gewenste capaciteit ca 2 miljoen m3 is. De hindercontour blijkt over de
nieuwe woonwijk Vathorst te liggen en de begrenzing in het streekplan vraagt
om aanpassing van de omvang van het depot bij BA-1 (pag 150 van het MER).
Daarnaast geeft het MER summiere informatie over de wijze waarop scheiding
van baggerspecie plaats gaat vinden, terwijl naar de mening van de Commis-
sie scheidingsactiviteiten een belangrijk onderdeel moeten zijn van een mili-
euvriendelijke verwerking van baggerspecie.

De initiatiefnemer heeft toegelicht dat ook een capaciteit van 1,2 miljoen m3

voor hem een reëel alternatief is. Om er voor te zorgen dat de wijk Vathorst
buiten de hindercontour komt te liggen,  is een kleine aanpassing van de de-
potvorm aan de zuid-oostzijde noodzakelijk, hetgeen niet onoverkomelijk zou
zijn.

Tevens is toegelicht op welke wijze scheiding van baggerspecie plaats gaat
vinden. De reeds aanwezige en vergunde fractiescheidingsinstallatie is ge-
schikt voor zowel droge als natte scheiding van het bruikbare zand uit de
baggerspecie. De milieueffecten van een dergelijke scheidinginstallatie (vooral
geluid en stof) zijn beschreven in het oorspronkelijke MER uit 1998 en op
basis daarvan vergund. In het MER is uitgegaan van een scheiding van 25 %,
hetgeen de Commissie een reële benadering acht. Duidelijk zal zijn dat in de
praktijk dit sterk afhankelijk zal zijn van de samenstelling van de aangeboden
specie (zie ook 3.1) en bedrijfseconomische parameters. Tevens meldt het
MER dat het geplande sedimentatiebekken (fig 5.1) gebruikt zal worden om
een eerste scheiding te bewerkstelligen.
Met deze toelichting wordt voldoende duidelijk gemaakt op welke wijze schei-
ding en voorbewerking van de baggerspecie plaats gaat vinden.

■ De Commissie concludeert op basis van het bovenstaande dat in het MER vol-
doende invulling is gegeven aan een reëel meest milieuvriendelijk alternatief.

Het al of niet scheiden van baggerspecie heeft invloed op het uitlogingsgedrag
van het depot. Zoals in het MER beschreven geeft niet ontzandde specie een
snellere ontwatering/zetting en dus een snellere uitloging. Het MER geeft dus
een beeld van de maximaal te verwachten uitloging en toont aan dat ook bij
maximale uitloging het beïnvloedingsgebied binnen de daarvoor geldende
normen liggen.

De Commissie zet vraagtekens bij afdekking na 5 jaar. Het oppervlak zal na
drooglegging rijpen en er zal vegetatie ontstaan. Afdekken met schone grond
kan zodra het oppervlak machinaal betreden kan worden. De periode tot veili-
ge betreding laat zich moeilijk voorspellen, maar zal naar de inschatting van
de Commissie langer zijn dan de 5 jaar die in het MER wordt genoemd.
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De mate van scheiding bepaalt tevens de indikperiode (consolidatie) van het
depot. Hoe meer zand uit de baggerspecieberging gehaald wordt, des te langer
de consolidatieperiode en hoe groter de eindzakking. Het MER geeft in bijlage
3 berekeningen voor het consolidatiegedrag van de alternatieven. Daaruit
blijkt dat de periode van consolidatie rond de 50 jaar ligt. De Commissie wijst
erop dat de onzekerheid in de berekening van de consolidatietermijn aanzien-
lijk is. Zij verwacht dat de termijnen in de praktijk aanzienlijk langer kunnen
zijn waarmee ook het tijdstip waarop het terrein voor andere doeleinden ge-
bruikt kan worden naar achter schuift.

3.3 Landschappelijke inpassing

De Commissie constateert dat de visualisaties van de landschappelijke effec-
ten van de baggerberging in het MER een te negatief beeld geven van de te
verwachten effecten. De visuele effecten van de baggerspecieberging zullen
voor een groot deel wegvallen tegen de achtergrond van de al aanwezige afval-
stort. Door consolidatie en begroeiing van het depot zal een visueel beter
beeld ontstaan dan nu in het MER gegeven. De visuele beleving vanuit de wijk
Vathorst zal in belangrijke mate bepaald worden door de 500 m brede be-
plantingszone die is gedacht tussen de baggerberging en de wijk Vathorst.
Visualisaties mét realisatie van deze zone ontbreken echter in het MER.

Het MER geeft verschillende scores voor de alternatieven BA-2 en BA-3. Deze
zijn echter niet goed onderbouwd en de Commissie acht dit verschil marginaal
mede gezien de hierboven gegeven kanttekeningen bij de visualisaties. Het
verschil in kadehoogte van 2 m zal op afstand naar de inschatting van de
Commissie  niet waarneembaar zijn, mede door begroeiing van het depot.

■ De Commissie concludeert dat het MER een worst case beschrijving geeft van de
visuele effecten van de alternatieven. In de praktijk zullen de verschillen tussen alter-
natief BA-2 en BA-3 verwaarloosbaar zijn en de absolute effecten van het voorkeu-
ralternatief kleiner dan in het MER beschreven.

3.4 Ruimtebeslag

Het MER geeft aan dat het totale ruimtebeslag van de baggerberging ca. 30 ha
zal bedragen. In het Streekplan van de provincie is een oppervlakte van 92 ha
gereserveerd. Uit het verslag van de inspraakavond blijkt de nodige onduide-
lijk en ongerustheid over deze ruime reservering in het streekplan. Desge-
vraagd heeft de provincie toegelicht dat het ruimtebeslag zoals door Smink
aangegeven bepalend is voor de omvang van de bestemming baggerberging in
het bestemmingsplan en dat er maximaal 2 miljoen m3 gestort zal worden. De
in het streekplan extra gereserveerde hectares zullen,  voor zover niet noodza-
kelijk voor dit voornemen, een andere bestemming gaan krijgen.
■ De Commissie adviseert om bij de besluitvorming duidelijkheid te geven over de
eindbestemming van de hectares die niet benut gaan worden binnen het in het
streekplan begrensde gebied.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 april 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen





BIJLAGE 2

Kennisgeving van de aanvulling op het milieueffectrapport
in Staatscourant nr. 71 d.d. 14 april 2004





BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Smink Afvalverwerking BV

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Utrecht

Besluit: vergunningverlening Wet Milieubeheer (Wm) en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo)

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.3,

Activiteit: Aanleg van een baggerbergingsdepot door Smink BV met een om-
vang van 2 miljoen m3 op de locatie Zevenhuizen in Amersfoort  direct ten
noorden van  de bestaande afvalstort.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 22 december 1994
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 februari 1995
richtlijnen vastgesteld op: 23 mei 1995
kennisgeving MER: 1 juni 1999
toetsingsadvies uitgebracht: 1 november 1999
kennisgeving aanvulling MER: 14 april 2004
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 25 juni 2004

Bijzonderheden:
Smink Afvalverwerking BV heeft het voornemen om op de locatie Zevenhuizen
haar activiteiten uit te breiden met baggerberging met een capaciteit van ca. 2
miljoen m3. De baggerberging kan ten noorden van de bestaande afvalstort
worden gerealiseerd.

In 1999 heeft de firma Smink het MER Uitbreiding Afvalverwerking  opgesteld
voor de uitbreiding van de bestaande afvalstort, realisatie van scheidingsca-
paciteit en de realisatie van baggerberging. Op basis van dit MER is vergun-
ning verleend voor uitbreiding van de afvalstort en realisatie van scheidings-
capaciteit. De besluitvorming over vergunningverlening voor de baggerberging
is toen opgeschort. De beoogde depotvorm voor de baggerberging (gedeeltelijk
onder maaiveld en gedeeltelijk omkaderd boven maaiveld) was namelijk bij de
locatiekeuze voor baggerberging in het streekplan door de provincie Utrecht
niet in beschouwing genomen.  Het MER voor de locatiekeuze diende derhalve
eerst te worden aangevuld alvorens de m.e.r. procedure voor de baggerberging
op de locatie Zevenhuizen kon worden voortgezet. De aanvulling op het MER
Locatiekeuze Baggerspecieberging Utrecht is in 2001 gepubliceerd. Op basis
hiervan is de locatie Zevenhuizen door de provincie Utrecht als locatie voor
baggerberging aangewezen in de tweede partiële herziening van het streek-
plan.

Dit MER is een actualisering van het onderdeel baggerberging in het MER
Uitbreiding afvalberging Smink dat in 1999 reeds door de Commissie met een
positief eindoordeel is getoetst. In haar toetsingsadvies concludeert de Com-
missie dat het geactualiseerde MER voldoende informatie biedt. het advies
bevat op de volgende punten aanbevelingen:



• bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag uitgebreid in te gaan op
de noodzaak van de baggerberging binnen de provincie Utrecht en speci-
fiek op de locatie in Zevenhuizen mede in relatie tot alternatieve verwer-
kingsopties elders;

• het formuleren van de acceptatiecriteria voor specie van buiten de provin-
cie Utrecht

• duidelijkheid te geven over de eindbestemming van de hectares die niet
benut gaan worden binnen het in het streekplan begrensde gebied.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. G. Boonzaaijer (richtlijnen en toetsing)
ing. E. de Bree (aanvullende toetsing)
ir. N. van Dooren (richtlijnen en toetsing)
ir. W. van Duijvenbooden (aanvullende toetsing)
ir. M. Geense (richtlijnen en toetsing)
mr. J.W. Kroon (voorzitter richtlijnen en toetsing)
ir. K.A.A. van der Spek (aanvullende toetsing)
ir. D. van der Valk (richtlijnen en toetsing)
ir. A. van der Velden (aanvullende toetsing)

Secretaris van de werkgroep:
drs. T. Gorter (richtlijnenfase), dr. A.C.P.M. van der Heijden (toetsingsfase),
ir. V.J.H.M. te Holder (aanvullende toetsing)



BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 20040518 Gemeente Amersfoort Amersfoort 20040602
2. 20040518 Th. Noortman Bunschoten 20040602





BIJLAGE 4a

Persbericht d.d. 4 juni 2004
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