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HOOFDSTUK 1.

!n!eidina

1.1. Procedurele aspecten

Het beleidsstandpunt Intake de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen wordt elke drie jaar bijgesteld
in een Meerjarenplan. Het eerste Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen (MJP-GA I) is In
junl1993 vastgesteld. Derhalve dient een integrale bijstelling (MJP-GA II) in juni 1996 te verschijnen.
In de meerjarenplannen gevaarlijke afvalstoffen wordt het gezamenlijke beleidsstandpunt verwoord van:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM);
de twaall provincies.

De vaststelling van het MJP-GA II is het besluit ten behoeve waarvan de milieu-effectrapportage doorlopen
word!. De vaststelling van het MJP-GA II is aIs m.e.r.-plichtig besluit aangeytezen ingevolge categorie
18.1 van het Besluit m.e.r. 1994. Dit betekent dat ten'behoeve van de vaststelling van het MJP-GA II
de miUeu-effectenvanverschillende beleidskeuzen inzichtelijkdienenteworden gemaakt in een MiUeu--effec
trapport (MER). Bij het tervisie legging van het ontwerp MJP-GA II, zal het ontwerp MJP-GA II vergezeld
gaan van het onderbouwende milieu-effectrapport (MER)., .

In het MJP-GA I is aangegevendat elke drie jaar een bijsielling zal plaatsvindeh. Oaamaast zijn er
ontwikkelingen en knelpunten in de huidige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen gesignaleerd, die
vragen om een bijstelling van het beleid. Deze ontwikkelingen nopen eveneens tot een integrale bijstelling
van het plan.

De Minister van VROM en de twaall provincies vormen het bevoegd gezag. De Minister van VROM en.
hetlnterprovinciaaI Overleg (IPO) treden op aIs initiatielnemer in deze milieu-effectrapportage (m.e.r.).
De Minister van VROM en het InterprovinciaaI Overleg (IPO) hebben ten behoeve van de besluitvorming
een startnotilie opgesteld.

De bekendmaking van de start van de m.e.r. yond plaats in de Staalscourant, de Volkskrant en de Telegraaf
van 20 maart 1995 (zie bijlage 1). Van 20 maart 1995 tot en met 16 april 1995 werd de startnotilie ter
inzage gelegd.

Per brief van 14 maart 1995 stelde de Stuurgroep Meerjarenplanning verwijdering gevaarlijk afvalstoffen
(namens de Minister van VROM en de provincies) de Commissie voor de milieu-effectrapportage In
de gelegenheid advies uit te brengen over de inhoud van de richtiijnen. Dit advies voor richtlijnen is op
22 mei 1995 aan de Minister van VROM en de twaalf provincies aangeboden.

Bij de opstelling van de richtlijnen voor de inhoud van het MER zijn de inspraakreacties en adviezen
in beschouwing genomen.ln bijlage 2 en 3 zijn deze inspraakreacties samengevat en is aangegeven
hoe met deze inspraakreacties en adviezen is omgegaan.
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1.2. Toellchting richtlijnen

1.2.1. aigemeen

Het MJP vormt het kader voor het verwijderingsbeleid ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen. Op basis
van het MJP word! onder meer bepaald of een vergunning voor het inzamelen, bewaren, bewerken,
verwerken en eindverwerken van gevaarlijke afvalstoffen word! verleend. Hierbij speelt het criterium
doelmatigheid een belangrijke rol. Een vergunning kan slechts worden geweigerd in het belang van de
beschenning van het milieu. Onder beschenning van het milieu word! mede verstaan de zorg voor de
doelmatige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Ook bij het aI dan niet verlenen van vergunning
voor de in- of uitvoervan gevaarlijke afvalstoffen spelen elementen uit de doelmatigheidstoets een rol.
Deverschillende aspecten van doelmatigheid worden aangegeven in artikel1.1. van de Wet milieubeheer.

I

In de startnotitie word! in bijlage 1 een samenvatling gegeven van het vigerend beleid, in bijlage 2 van
de knelpunten en in bijlage 3 van de te onderzoeken beleidsonlwikkelingen. Niet aI deze te onderzoeken
beleidsontwikkelingen behoeven in het MER behandeld te worden. In onderdeel C. categorie 18.1, van
het Besluit milieu-effectrappOrlage 1994 is als m.e.r.-plichtig besluit aangewezen de vaststelling van
een besluit dat als eerste voorziet in de verwijdering van afvalstoffen. voor zover de activiteit betrekking
heeft op:
a de methoden va.n bewerken, verwerken of vernietigen van afvalstoffen;
b. het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten;
c. de lokatie of de daarvoor:te creeren voorzieningen.
Voor zover in het MJP-GA II over deze activiteiten uitspraa.k gedaan zal worden, dienen deze activiteiten
in het MER behandeld te worden. In het MJP-GA II zal geen (nieuwe) uitspraa.k gedaan worden over
de lokatie of de daarvaor te creeren voorzieningen (c). Wei zal in het MJP-GA II voor een aantal sectoren
de minimumstandaard vastgesteld danwei geactualiseerd worden (a en b; zie ook bijlage 3 van de
startnolilie). Onder minimumstandaard wordt verstaan de minimale hoogwaardigheid van de wijze van
be-Iverwerken en eindverwerken (verbranden en stOrlen) van een bepaalde afvalstroom'. Ten behoeve
van het vaststellen van deze minimum-standaarden dienen in het MER' altematieven beschreven te '
worden.

Naast het beschrijven van altematieven ten behoeve van het vaststellen van minimumstandaarden, kunnen
andere te onderzoeken beleidsontwikkelingen, waarvoor reele altematieven bestaan. in het MER in
beschouwing genomen worden. Gekozen is om een aantal van deze beleidsontwikkelingen. die strikt
genomen niet m.e.r.-plichtig zijn, toch in het MER te behandelen om nadere infonnatie te verkrijgen
ter onderbouwing van beleidskeuzen. Welke beleidsontwikkelingen dat zijn. word! in deze richtlijnen
aangegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene beleidsalternatieven en sectorale
beleidsalternatieven (niet zijnde altematieven voor be-/verwerking of eindverwerking, dat zijn immers
de altematieven ten behoeve van het vaststellen van minimumstandaarden). Met betrekking tot de algemene
beleidsalternatieven wordt gevraagd €len algemene beschouwing te geven en deze vervolgens toe te
spitsen op de relevante sectoren. De sectorale beleidsaltematieven hebben slechts betrekking op specifieke
sectoren.

1 Maatgevende elementen bij de bepaling van de hoogwaardige verwijdering zijn emisslea en
verbruik van met name schaarse voorraden (waaronder ruimtebeslag) alameda soort en hoeveelheid
reststoffen. Flexibiliteit van gebruikte technologie, in de zin van geschiktheid voormeerdere
stromen, en storingagevoellgheid, maar oak de laagdrempeligheid vaar ontdoeners van de
verwi.1deringsstructuur spelen daarnaast aen rol. Vergel1jking tussen het MER voor het HJP-GA
II en net inrichtingsMER voor een bepaalde activiteit t moet uitsluitsel geven over het voldoen
aan de minimumstandaard voor de betreffende activiteit. De minimumstandaard wordt derhalve
als referentie gehanteerd. :Bij het vaststellen van de minimumstandaard dienen ook de kosten
worden betrokken: de minimumstandaard wordt pas opgewaardeerd indien de kosten van de
corresponderende hoogwaardigere verwijdering,meegewogen zijn.
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In het advies van de Commissie word! voorgesteld om via twee $lappen aJtematieven te ontwikkelen•.
A1lereerst, kunnen een aantal algemene beleidsalternatieven2 worden ontwikkeld. Deze algemene
beleidsalternatieven dienen -voor die sectoren waarvoor altematieven voor be-/verwerking en
eindverwerking uitgewetld gaan worden - vertaald te worden in verschillende aanbodscenario's voor
de be-/verwerking en eindverwerking per sector. In de tweede stap worden mede op basis van deze,
aanbodscenario's per sector altematieven ontwikkeld voor methoden en eventueel capaciteiten voor
be-/verwerking en eindverwerking (zie oak bijlage 3). Deze aanpak is in de nchtlijnen overgenomen.

, ,

Zowel bij de beschrijving van de aitematieven voor de minimumstandaarden als bij de ovenge
beleidsalternatieven, dienen in ieder geval aangegeven te worden:

het nul-alternatief (= de referentiesituatie, bij ongewijzigd beleid);
het voorkeursaltematief (= het voorgenomen beleid);
het meest milieuvriendelijke altematief.

Het voorkeursaltematief'en het meest milieuvriendelijke aJtematief dienen uitgewerkt te worden opbasis
van de vergelijking van de milieu-effeeteh. ' .' •

In arlikel 10 van het Besluit m.e.r. 1994 is aangegeven dat het maken van een MER niet verplicht is
als het besluit nainwerkingtreding van het Besluit m.e.r. 1994 voor dezelfde activiteit opnieuw moet worden
genomen omdat het besluit slechts geldt voor een daarin aangegeven te'rmijn en ar geen verandenng
van de activiteit plaatsvindl. Derhalve behoeft bij het beschrijven van de altematieven uitsluitend ingegaan
te worden op beleidsonderdelen waarvoor wijzigingen voorzien zijn ten opzichte van het bestaand beleid.
Dit bestaand beleid is met name vastgelegd in het MJP-GA I en de Tussentijdse wijziging MJP-GA
I. Gelet op de recente vaststelling van de Tussentijdse wijziging MJP-GA I, worden ten opzichte van
het hierin vastgelegde beleid, geen wijzigingen voorzien.

.
De relatie tussen het MER en het ontwerp-MJP-GA IIligt in de beschrijving van het voorkeursaltematief.
In het ontwerp-MJP-GA II wordt uiteindelijk dit voorkeursaltematief als voorgenomen beleid vastgelegd.
Er zal bij het opstellen van het MER een wisselwerking plaatsvinden met het opstellen van het ontwerp..,MJP
GA II. Resultaten uit het MER kunnen leiden tot aanpassingen van de in het ontwerp.,MJP,..GA II op
te nemen voorgenomen beleid en het voorkeursaltematief in het MER. Voor die onderwerpen waarvoor
het meer op zijn plaats is om deze in het ontwerp-MJP-GA II te beschrijven in plaats van in het, MER,
kan in het MER (voer zover relevant) worden volstaan met een beknopte beschrijving onder verwijzing
naar de uitgebreide beschrijving in het ontwerp-MJP-GA II.

A1s schakels in de verwijderingsketen worden in het MJP-GA I onderscheiden:
inzamelen;
bewaren;
verwerken;
eindverwerken.

Daamaast wordt in het MJP-GA I aandacht besteed aan preventie en hergebruik en in-: uit- en doorvoer.
Preventie is te beschouwen als een eerste schakel. (Geschikt maken voor) hergebruik kan beschouwd
worden als een vorm van verwerken; hergebruik is immers een hoogwaardige vorm van verwerken. In-,
uit- en doorvoer is ook gerelateerd aan de genoemde schakels.

2 opgevat als algemene beleldsontwikkelingen ensectorale beleidsontwlkkelingeutulet zljnde
alternatleven voor be-/verwerking en eindverwerking
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Voor de overzichtelijkheld van de richtlijnen worden deze aspElCten In de richtlijnen daarom onder het
begrip schakel begrepen. In deze richtlijnen worden derhalve de volgende sChakels onderscheiden:

preventie;
inzamelen;
bewaren;
be~/verwerken Qnclusief hergebruik en nuttige toepassing);
eindverwerken (verbranden en storlen);
in-, uit- en doorvoer.

Indien in de richtlijnen "ketenanalyse" genoemd word!, word! bedoeld dat de consequenties van een
bepaald altematief voor de gehele keten, dus aile bovengenoemde schakels, nagegaan moeten worden.

1.2.2. hoofdstukkenlndeling van de rlchtlijnen

De richtlijnen zijn samengesteld in volgorde vanonderwerpen die €len MER ten minste mOe!.bevatten
volgens artikel 7.10 van de Wet milieubeheer.

Hoofdstuk 1 is deze inleiding.

In hoofdstuk 2 wOrdt gevraagd €len beschrijving te geven van de doelstelling van het MJP-GA II en het
MER.

. .

In hoofdstuk 3 wordt gevraagd'€len overzicht te geven van de genomen of nog te nemen besluilen die
relevant zijn voor de vaststelling van het MJP-GA II. Tevens dient de procedure voor de vaststelling
en de status van het MJP-GA II in relatie tot andere plannen te worden beschreven.

In hoofdstuk 4 word! gevraagd €len overzicht te geven van het huidige beleid met betrekking tot de
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Tevens wordt gevraagd om gegevens over het aanbod van
en de aanbodprognoses voor g"evaarlijke afvalstoffen. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 gevraagd om een
analyse van de knelpunten.

In hoofdstuk 5 wOrdt gevraagd het voorgenomen beleid ten aanzien van de verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen (c.q. de gewenste afvalverwijderingsstructuur) alsmede altematieven daarvoortebeschrijven.
Gevraagd wordt om: .
- algemene beleidsalternatieven;
- sectorale beleidsalternatieven;
- a1ternatieven voor be-/verwerking en eindverwerking.
Hierbij behoefl uitsluitend ingegaan te worden op aspecten waarbij wijzigingen voorzien zijn ten opzichte
van het bestaande beleid.

In hoofdstuk 6 Worden richtlijnen gegeven voor het beschrijven van de milieugevolgen van de altematieven.
De mate van detail van de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient afgestemd te worden op
het strategisch karakter van het in het plan vast te stellen beleid.

In hoofdstuk 7 wordt gevraagd de gevolgen van de verschillende altematieven met behulp van mulliciiteria
analyse met elkaar te vergelijken.

In hoofdstuk 8 wordt gevraagd €len overzicht te geven van de leemten in kennis en onzekerheden die.
zijn blijven bestaan na het opstellen van het MER. Op basis van deze leemten dient €len evaJuatieprogramma
te worden ontwikkeld.

In hoofdstuk 9 tenslotte zijn de richtlijnen voor de vorm en presentatie van het MER opgenomen.
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HOOFDSTUK 2•.

Doelstelling MJP-GA " en MER

Mikel 7.10. earste lid, onder a, van de Wet milieubehear.
Een MER bevat ten minste: "een beschrljvlng van hetgean met de voorgenomen actlvltelt wordt beoogd".

2.1. Geef het primalre doel van het MER aan, namelijk het afweg~n van verschillende beleidsaitematie
ven en het onderbouwen van keuzen ten behoeve van het op- en vaststellen van het MJP-GA
II.

2.2, Geef aan wat de formele grondslag van het MJP-GA is,

2.3. . Geef aari wat de doelstellingen van het MJP-GA zijn.

2.4. Geef aan wat de relatie is lussen het MJP-GA, het NMP, de provincialEl milieubeleidsplannen
en de provinciale milieuverordeningen.

2.5. Geef aan voor welke besluiten (op provinciaal en nationaal niveau) hElt MJP-GA het kader vormt.

2.6. Geef kort de hoofdlijnen aan van hel MJP-GA I.

2.7. Geef aan wat de redenen zijn dathet MJP-GA I integraal bijgesleld moet worden. Vermeld hierbij
in ieder geval:
a de driejaarlijkse bijslelling;
b. wijziging in de invulling van het begrip doelmatigheid;. .
c. het feit dat knelpunlen bestaan (deze knelpunten behoeven in dit hoofdstuk nog niet uitgebreid

ter sprake Ie komen). .

2.8. Geef op basis van het voorgaande aan wat de doelsteiling van het MJP-GA II is.

2.9. Geef aan welke besluilen uil het MJP-GA II onderbouwd worden met behulp van het MER. Geef
aan op grond van welke argumenten tot deze selectie gekomen is. Specifiek dient daarbij te
worden aangegeven in hoeverre het MJP-GA II met het oog op invulling van hel begrip
doelmaligheid, besluilen zal formuleren len aanzien van de capacileit van voorzieningen voor
be-Iverwerking en eindverwerking en in hoeverre hel MER dienl ter onderbouwing van deze
besluiten.

2.10. Geef op basis van het voorgaande aan wat de (afgeleide) doelslelling van het MER is. Aangezien
slechts bepaalde onderwerpen in hel MER behandeld worden, is de (afgeleide) doelslelling van
het MER beperkter dan de doelstelling van het MJP-GA II.

2.11. Geef aan wal wordt verslaan onder het begrip minimumstandaard en op welke wijze de milieu
effecten een rol spelen bij het vaststellen van deze minimumstandaarden.

."
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HOOFDSTUK 3.

Ie nemen eneerder genome" beslulten

Mikel 7.10, eersle lid, onder c, van de Wal mllieubaheer. . .
EanMER beval Ian mlnste: 'ean aanduldlng van da besluilan bi) de voorberelding waatvan het milieu-aftactrapper! wordt gamaak!,
en eeo overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen. die betrekking hebben op de voorgenoman actMteit
en de beschreven alternatleven-,

3.1. Te nemen besluiten

3.1.1. Geel asn ten behoeve, van welke besluiten het MER wordt opgesteld (vaststelling MJP-GA II
door het beiloegd gezag) en door wie deze besluiten worden genomen (de Minister van VROM
en de twasll provincies). Geel tevens aan waarom voor het vaststellen van dit besluit een miljeu
effectrapportage vereist is. Venneld hierbij volledigheidshalve waarom vllor het vaststellen van
het MJP-GA I geen milieu-effectrappOrlage vereist was.

3.1.2. Beschrijl zowel veor het MER als voor het vast te stellen MJP-GA II de te volgen procedures
en tijdplanning, alsmede welke inspraakmomenten onderscheiden worden en welke adviesorganen
en instanties lormeel en inlormeel bij de procedures betrokken zijn. Geelhierbij aan wat de relalie
is tussen het MER en het (ontwerp-)MJP-GA II. .

3.2. Eerder genomen besluiten

3.2.1. Geel kort en zo concreet mOglllijk de beperkingen en randvoorwaarden aan die vanuit vastgesteld
beleid (nalionaal en intemationaal), bestaande plannen en bestuurlijke uitspraken invloeduitoelenen
op het MJP-GA II. Naast een beschrijving van status en betekenis hiervan voor het MJP-GA
II, moet ook worden beschreven in welk opzicht deze een randvoorwaarde voor de verdere
besluitvorming vormen. Hierbij dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:

Wet milieubeheer (in het bijzonder het hooldstuk Plannen en het hooldstuk Afvalstoffen);
andere wettelijke regelingen en krachtens die wetten genomen dan wei op korle termijn .
te nemen algemene maatregelen van bestuur (onder ander het Besluil aanwijzing gevaarlijke
afvalstoffen en het ontwerp-Bouwstoffenbesluit);
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), Tweede Kamer der Staten-Generaal1988-1989, 21137,
nrs. 1 en 2, alsmede NMP+; . .
Meeijarenplan Verwijdering Gevaarlijke Afvalstoffen I (MJP-GA I) en de Tussentijdse wijziging
MJP-GA I (dit zal in het volgende hooldstuk uitgebreider ter sprake komen);
Notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen, 1988-1989;
EG-Verordening betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen,
naar en uit de Europese Gemeenschap (nr. 259/93);
EG-Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 75!442/EEG betreffende afvalstoffen (nr. 91!156!EEG);
Grenswaardennotitie storten gevaarlijk afval.

Naast de hierboven genoemde besluiten, dient ook aandacht besteed te worden aan de notitie
doelmatigheid, zoals opgesteld door de projectgroep doelmaligheid en vastgesteld door de
Stuurgroep MJP.
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HOOFDSTUK 4.

Beschrijvlna hujdlge belejd. atyalaanbod' en knelpynten

Mikel 7.10. aersle lid, onder d, van de WeI milleubeheer. .
Een MER beval len mlnsle: 'een beschrljvlng van de beslaande loesland van hel milieu, voor zovet de voorgenomen aclMlett
of de beschreven atternalleven daaovoor gevolgen kunnen hebben. alsmade van de Ie verwachle onlwlkkeUngen van dal milieu.
Indlen die aclMtett noch de atternalleven worden ondernomen. . .

4.1. Huidlge beleld
v

4.1.1. Ucht a1lereerst de opboyw van het MJP-GA I toe. Geel aan dat zowel Ingegaan zal worden
op het a1gemene beleid zoals weergegeven in het a1gemene deel van het MJP (deel I) a1s op
het specilieke beleid zoals weergegeven In de sectorplannen (deel II).

4.1.2. Geel een korle samenvatting van het a1gemene beleid zeals neetgelegd in deell van het MJ'P-GA
I (inclusiel Tussentijdse wijziging). Besteed hierbij achtereenvolgens aandacht aan:
a het begrip doelmatigheid en de verschillende doelmatigheidsaspecten;
b. het streven naar hoogwaardiger vormen van afvalverwijdering. zoals vastgelegd in de 'Ladder

van Lansink"; .
c. het uitgangspuntzelfvoorziening (provinciaal en nalionaal);
d. het uitgangspunt producentenverantwoordelijkheid en hoe ditvastgelegd is inhetbestaande

, beleid.
Ga hierbij tevens in op:

de verschillende aspecten van het begrip doelmatigheid zoals aangegeven in de Wet
milieubeheer;
de relalie tussen het begrip doelmaligheid en het begrip bescherming van het milieu.

4.1.3. Besteed bij de beschrijving van het vastgestelde beleid veor de onderscheiden sectoren. zoals
neergelegd in deel II van het MJP-GA I (inclusiel Tussentijdse wijziging), aandacht aan de
wijze waarop de genoemde a1gemene beleidsuitgangspunten zijn verlaald naar de sectoren.

4.2. Aanbod en aanbodprognoses

4.2.1. Geel aan welke hoeveelheden gevaarlijke alvalstolfen in Nederland worden geproduceerd. om
welke soorten het gaat en wat de (groepen van) bronnen zijn:

in de algelopen vijl jaar, totaal en per stroom; geel daarbij een inschatting van de onzekerheden
in deze gegevens;
de verwachte ontwikkeling in het afvalaanbod voor de ketOende lien jaar (peiljaren 2000
en 2005), de autonome ontwikketing; geel daarbij aan wat de onzekerheden zijn.

Betrek hierbij deTrendstudie chemisch afva11990-2000 (publicaliereeks alvalstoffen nr. 1993/2),
de Nationale Milieuverkenning 2 1990-2010 en de basisdocumenten LMA. Ga bij de beschrijving
van de autonome ontwikkeling van het aanbod uit van realisatie van het beleidscenario van het
MJP-GA I. Schenk bij onzekerheden aandacht aan de effecten van respons-verhogende
maatregelen en kwalitatieve preventie.

4.3. Huldlge be-/verwerklng en elndverwerklng

4.3.1. Beschrijl per sector de huidige wijze van be-/verwerking en eindverwerking van in Nederland
geproduceerd gevaartijk alval. Voor die sectoren waarvoor in het MJP-GA II besluiten worden
genomen over de capaciteit van voorzieningen voor be-/verwerking en eindverwerking; dient
de bestaande capaciteit van deze voorzieningen te worden aangegeven.
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4.3.2. Geefaan welk deel On hoeveelheld en aard) van het In Nederland geproduceerde gevaarlijk
afval wordt geexporteerd.

4.3.3. ,Geefvoor zover mogelijk tevens aan welk deel van de beschlkbare capacltelt In Nederland wordt .'
ingezet ten behoeve van de be-Iverwerklng en elndverwerklng van bultenlands gevaarlljk afval.

4.4. Analyse knelpunten
,

4.4.1. Geef blj de beschrijving van de knelpunten In het a1gernene beleld en ~et beleld per sector aan
of de knelpunten economlsch, loglstlek. technologlsch of milieuhyglenlsch van aard zljn. ,

4.4.2. Geef aan welke knelpunten geconstateerd dan wei voorzien zijn blj continueririg van het huidlge
algemene beleid tegen de achtergrond van de autonome ontwikkeling van het afval, zoals
beschreven in paragraaf 4.2. De startnotitie geeft aan dat sinds het vaststellen van het MJP-GA
I veranderende omstandigheden hebben geleld tot 'een gewijzigde invulling van Iiet begrip
doelmatigheld. Het MER dient deze veranderende omstandigheden te beschrijven en aan te
geven welke knelpunten a1s gevolg hiervan zijn ontstaan. Daarbij zullen in leder geval de volgende
onderwerpen aan de erde moeten komen:

de relatle tussen overheldsdominantie en markt-co,nform verwijderen;
de relatie tussen producentenveranlwoordelijkheid en doelmatigheid;
de relalie tussen het zelfvoorzieningsbeginsel en het doelmaligheldspnncipe zowel binnen
Nederland a1s In .de EG;
de relalie tussen het vastieggeh yah recht- en plichtgebledeh en hei bevorderen van vrije
concurrentle; "
de relatle tussen het nabljheldsbeglnsel en de hoogwaardlgheld van de be-Iverwerklng
en eindverwerking;
de onduidelijkheid ten aanzlen van het begrip 'secundalre grondstof'.

4.4.3. ' Geef per sector aan welke knelpunten geconstateerd zijn. Ga hlerbij' met name in op de
technologische knelpunien bij de be-/verwerking en eindverwerking van de verschiliende
afvalstromen. Betrek daarbij de technieken die in het bunenland toegepast worden. De knelpunten
die lelden tot beleidsontwlkkelingen waarvoor In het MER aIIematleven beschreven moeten worden
dienen nader toegelicht te worden. De ovenge knelpunten (die niet lelden tot in het MER te
beschrijven a1tematieven) behoeven slechts vermeld te worden". Gahierbij in op dan wei vermeld
hierblj de volgende knelpunten:

1. klein chemlsch alval/kleln gevaarlljk alval
de inzameling van kleine partijen «50 kg) gevaarlljk alval a!komstig van bedrlJven;
de Inzameling van klein gevaarlijk alval uit de KWD-seclor (kanleor!wlnkeVdiensten);
het onlbreken van inzlcht in het pot~nlieel aanbod klein gevaarlijk alval.

2. ollehoudende sludges'
de onvoldoende afgifte van mengsels van olie. water en slib:
onvoldoende hergebruik elle en zandfractie;
het feit dat de vergunnlngplicht veor inzameling zich beperkt lot mengsels uit autoherslellnrlchtlngen; deze beperklng
leidt tot verwarring en slecht handhaafbare situaties:
de onduldelijkheld of 'ollspsc' partljen (olle of brandstol die niet voldoet aan de specificalies) als alvalstolol als
brandslol moelen worden beschouwd;
de grate verschille~ bij de reiniging van de waterfractie.

3. fOlograflsch chemlsch alval
het halen van de prevenliedoelslelling;
de hoogwaardlgheid van de verwerklng.

4. afgewerkte olie
de suboptimale uilvoerlng van de Inzameling van kleinverpakklngen algewerkte olie.

3 Dit betekent dat een afstemming/terugkoppeling methoofdstuk S vereist is.
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5. scheepSalvalsloflan
de magere algifte (Iozlng op zea); .
hat ontbreken' van sen Integrals verwljderlngsstructuur:
hal nlel benutlen van de verwerklngscapacnei~

de slecht" kwallten van de olle; . .
het samenvoegen van apart gehouden algewerkte olle met bJlgewater door het ontbreken van voorzlenlngen bij
de Inzamelaars;
destrenge normen In Nedarland In verhoudlng mat hal bultenl811d;
da posnla van da SAB, da Indlrecta financlering an hel slandpunt van de NVBI/NVCA hlaromtran~

.- de neg nlat algeronde HOI-aanwljzing dla op grond van Intarnatlonala alspraken verpllchl Is.

6. speclliok zlokonhulsafval .
de slachte Inzomelrespons (mat name blj extramuraal).

7. zuren en basen
de onvoldoenda hoogwaardlge verwarklng.

8. geb,ulkle chemlcallilnverpakklngen' '.
. "'. ' " ", "."

het ontbraken van ean hoogwaardlge be-/verwerklng van kunstofhoudenda gabrulkte chemlcallenvarpakklngen;
de onvoldoende algifte;
overcapaciteit bewerking;
varbrandeIVstortan van onbahandelda gebrulkta chemlcallenvarpakklngan;
onvoldoende afbakanlng ten opzlchla van nlet-gevaarlljke alvalstoflen.

9. vloelba,e koolwale,sloflen
verwljdarlng onvoldoenda hoogwaardlg (te vaal verbrandlng);
onvoldoende oncterscheid deelfracties halogeenkoolwatersloffen en overlge koolwaterstoffen.

10. Ie ve,b,anden alvalsloflen
onvoldoande Inzlcht In het loekomstlg aanbed; .
aanzuiging buitenlandse Installatles, met name vanuit de cementindustrle;
de onduldalijkhaid walka gevaarlljka alvalsloflen In ean draaitrommelovan (OTO) en welka In ean roOslaroven
(RO) verbrand moelen worden.

11. C.-alvalsloflen.. .
het lell dat de berglng no 1lanuarl1996 nog een probleam Is; alternatlave verwarklngsmethoden (mat name voo'
hardingszouten en kleine Ccafvalstromen, zoals f1uorescentiepoeder) keme" v~ra'snog niet tot stand.

12. C,-alvalsloflen
de onvoldoande hoogwaardiga huidiga verwijderlng;
het onvoldoende hergebruik van zwara mataien.

13. C,-alvalsloflen
de onvoldoenda hoogwaardige huldlge verwljdering;
de onduldelljkheid welk deel van de C,-alvalstoflen thermisch verwerkt moat wordan;
onvoldoende reiniging/hergebruiWimmobllisatie.

14. ve,ont,elnlgde g,ond
Hierblj behoaven. geen knelpunten ta worden beschraven/verntald..

15. st,aalg,lI
het onlbreken van ean minlmumslandaard (afzelprobleam gereinigd straalgrt~ geen structurele oplosslng niet-reinlgb"ar
straalgrit en straalgritreinigingsresidu (C:c afval), geen eenduidige criteria reinigbaarheid).

16. accu'$
het onvoldoende voorzieningenniveau vOor het bewaren· van accu's.

17. balle,llen
nlet voor aile ballerljen is aen verwerklngsmogelijkheid binnen do EG beschikbaar (export naar de V.S.)

18. gasonlladlngslampen
de gerlnge alglfte door hulshoudenslbedrijven (sub-optimale Inzameling);

- - de onvoldoende hoogwaardige verwerking (Ieveel stortenlverbranden).

19. ollelilters
Hierbij behoevan geen knelpunten te worden beschreven./vermald.
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20. non-ferro
hat faft dal prevanUa van draalsels met boor-. snlj-. sllJp- an walsolla onvoldoenda van da grond komt
de huldlga opslag an transport van malaal met malaalbawarklngsvloalsloffen Is veelal onvaranlwoord;
de onduldalljka slalus van non-farro-metalen an de rol van da handel daarln (afbakanlng afvalslof-grondstoO.

4.4.4. Geef aan of nieuwe sectoren In het MJP-GA II zullen worden onderscheiden en om welke radenen ,
dit gebeurd.
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HOOFDSTUK 5.

Voomenomen be!eld en alternatieyen

Mlkal 7.10...rsta lid, ondar b. van dO Wat mlllaubah..r.
Ean MER bavatten mlnste: 'aen baschrljvlng van de voorganomen actMtan en van da wljze waarop zlj 201 worden ungevoard,
alsmede van de ailematieven daarvoor. die redelijkarwljs In baschouwlng dlenen te wordan genomen.'

ArlJkal 7.10, darde lid, van de Wet mlllaubehear.
.,.ot de Ingavolge het ..rsta lid, onder b; te baschrlJven allematlavan behoort In leder gaval hat altematlef waarbl) de nadallge
gavolgen voor het mlilau worden voorkomen. dan wei, voor zover dat nlet mogeliJk Is. daza met gebrulkmaklng van de basta baslaande
mogelijkheden ter baschermlng van hat mllleu. zoveel mogelijkworden baperkt' .

5.1. (nleiding

5.1'.1. Maa!< op basis van de in het voorgaande hoofdstuk gesignaleerde krtelpunten een keuze voor
onderwerpen waarvoor in het MER a1tematieven zullen worden ontwikkeld. Beargumenteer deze
keuzen. .

5.1.2. Geef aan op welke wijze a1temalieven worden ontwikkeld. Dit dient in twee stappen te gebeuren.
In de eerste stap kunnen een aantal a1gemene beleidsaltematieven en sectorale beleidsaltemalieven
(niet zijnde a1tematieven voor be-!verwerking en eindverwerking) worden ontwikkeld voor de
geselecteerde (milieu)knelpunten. Deze a1tematieven dienen (voor zover deze a1gemene en
sectorale·beleidsaltematieven consequenlies hebben voor het aanbod) veor die sectoren waarveor
a1tematieven voor be-!verwerking en eindverwerking uitgewerkt gaanworden. vertaald teworden
in verschillende aanbodscenario's voor be-!verwerking en eindverwerking. In de tweede stap
worden, mede op basis van deze aanbodscenario's, per sector a1tematieven voor methoden
en (voor zover relevant) capaciteiten van be-!verwerking eneindverwerking ontwikkeld.

5.2. Aigemene beleidsalternatieven

Geef over onderstaande a1gem~ne beleidsalternatieven een a1gemene beschouwing en spits
vervolgens toe op de relevante sectoren. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van de
verschillende a1tematieven. Schenk daarbij met name aandacht aan welke verschuivingen Qn
grootte en kwaliteit) van afvalstromen de verschillende a1tematieven met zich meebrengen en
wat de gevolgen zijn voor de handhaafbaarheid. Geef voor die sectoren waarvoor a1tematieven
voor be-Iverwerking en eindverwerking worden beschreven, een zo goed mogelijke, kwantitatieve
inschatting van de invloed op de greotte en kwaliteit van de afvalstromen. De ontwikkelde a1gemene
beleidsalternalieven worden daarmee vertaald in aanbodscenario's die mede a1s basis dienen
voor het ontwikkelen van a1tematieven voor de be~lverwerking en eindverwerking.

1. koppeling activiteiten (inzamelen!bewaren!bewerken!verwerken!elndverwerken)
a1tematieven: .
1a. toestaan inzamelen a1s zelfstandige acliviteil (geen koppeling tussen inzamelen en overige

verwijderingsstappen); .
1b. niet toestaan inzamelen a1s zelfstandige activiteil (wei koppeling tussen inzarnelen en overige

verwijderingsstappen);
1c. toestaan bewaren a1s zelfstandige activiteit;
1d. niet toestaan bewaren a1s zelfstandige acliviteit.

2. nut van beperking rechtgebieden
a1ternalieven:
2a. beperkte rechtgebieden;
2b. landelijk recht.
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3. nut van stellen van pllchtgebleden
a1tematieven:
3a.. wei plichtgebleden;
3b. geen plichtgebieden.

. .

4. nut van beperklng aantal vergUnnlnghouders ell capaclteltsregulering voor bewaren, ..
bewerken en verwerken (nietzijnde eiJidverwerken)
a1tematieven:
4a. beperking aantal vergunninghouders/capaciteit;
4b. geen beperking aantal vergunninghouders/capaciteit.

5. standaardvergunnillgentermljn
a1tematieven:
sa. handhaven standaardvergunningentermijn van vijl jaar;
5b. niet handhaven standaardvergunningtermijn van vijl jaar.

6. criteria voor In- en ultvoer
a1tematieven:
6a. gesloten grenzen
6b. gesloten grenzen voor verwijdering. open grenzen voOr nuttige toepassing

.6c. open grenzen.

5.3. Sectorale beleidsaiternatieven4

Geel van onderstaande sectorale beleidsalternatieven aan wat de voor- en nadelen zijn. Schenk
daarbij met name aandacht aan welke verschuivingen (in grootte en kwaliteit) van afvalstromen
de verschillende a1tematieven met zich meebrengen en wat de gevolgen zijn voor de
handhaafbaarheid. Geel voor die sectoren waarvoor a1tematieven voor be-/verwerking en
eindverwerking worden beschreven. een zo goed mogelijke. kwantitatieve inschatting van de
invloed op de grootte en kwaliteit van de afvalstromen. De ontwikkelde sectorale beleidsaltematieven
worden daarmee vertaald in aanbodscenario's die mede a1s basis dienen voor het ontwikkelen
van a1ternatieven voor de be-/verwerking en eindverwerking.

1. oliehoudende sludges: inzamelvergunningplicht
a1tematieven:
1a. handhaven beperking inzamelvergunningplicht tot mengsels uit autoherstelinrichtingen (pmv~

ows);
1b. uitbreiden inzamelvergunningplicht tot aile mengsels van olie, water en slib.

2. scheepsafvalstoffen: koppellng met landstromen
a1tematieven:
2a. handhaven strikte scheiding landstromen en scheepsafvalstoffen;
2b. laten vervallen strikte scheiding landstromen en scheepsafvalstoffen.

3. vloeibare koolwaterstoffen: scheidingsplicht
a1tematieven:
3a. scheidingsplicht ten behoeve van hergebruik;
3b. geen scheidingsplicht.

4 niet zijnde alternatievenvoor be-/verwerkingen eindverwerking ten behoeve van het vaststel1en
van de minimumstandaard; zie hiervoor richtlijn 5.4
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5.4. A1ternatieven voor be-/ve..werking en eindverwerking. . . .

5.4.1. Ontwikkel, made op basis van de in 5.2 en 5.3 ontwikkelde aanbodscenario's, per sector waarvoor
een minlmumstandaard geintroduceerd dan wei geactualiseerd zal worden. altematleven voor
methoden (en voer zover relevant capacitelten) van be-/verwerking en eindverwerking. Indien
de algemene beleidsalternatieven geen consequentles hebben voor een bepaalde sector, kan
uitgegaan worden van het aanbodscenario zoals ontwikkeld in 4.2. ' , .
Daar waar het MER dient ter onderbouwing van besluiten over de benodigde capaciteit van
voorzieningen voor be-/verwerking en eindverwerking, zal inzicht gegeven dienen te worden
in de totaal benodigde capaciteit voor een bepaalde be-/verwerking of eindverwerking.
Sij deze alternatleven dienen tevens mogelijkheden voor be-/verwerking, in het buitenland te
worden betrokken" De samenhang tussen de onderdelen van de altematieven dient te worden
aangegeven.

5.4.2. Geef kort aan waarom voor bepaalde sectoren geen aanpassinglintroductie van de
minimumstandaard wordt voorzien.

5.4.3. Voor de volgende' sectoren dienen altematiilVen ontwikkeld te worden ten behoeve van het
introduceren dan wei actualiseren van minimumstandaarden. Hierbij dienen ten minste de
aangegeven altematieven in beschouwing te worden genomen.

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

oliehoudende sludges:
het vastleggen van een hoogwaardiger optle ten behoeve van hergebruik van de olie- en
zandfractle die vrijkomt bij de bewerking van mengsels van olie, water en slib (alternatieven:
cementindustrie, thermische grondreiniging, AVR en rotordiscs); schenk hierbij aandacht
aan de invloed van de aanwezigheid van veel kleiachtlg materiaal in de zandfractle
fotografisch chemisch alvai: ,
het vastleggen van een minimumstandaard (altematleven: indampenlvergassen, microbiologisch
zuiveren en verbranden/smelten/verglazen)
zuren en basen:
hetvastleggen van een minimumstandaardhoogwaardigerdanONO (altematieven: ONO-pluS
d.w.z. het selectief terugwinnen van zware metalen, immobilisatle ONO-slib en hergebruik
van zuren die geen of heel weinig zware metalen bevatten5

)

gebruikte chemlcalienverpakkingen:
a., het vastleggen van eenminimumstandaard voor kunststof gcy;
b. het vastleggen van een minimumstandaard voor restfracties van de bewerking gcv

(bevordering hergebruik), met name de verfsludge.
Hierbij dient ketenanalyse te worden toegepast.
vloeibare koolwaterstoffen:
afweging destillatle/fractionatle, filtratle enverbranden. waarbij ketenanalyse dient teworden
toegepast
te verbranden alvalstoffen:
afweging verbranding in een DTO, in een RO (inclusief AVI), een combl-oven en een
cementoven (deze afweging kan voor verschillende categorieen gevaarlijke afvalstoffen
anders uitvallen6

), waarbij ketenanalyse dient te worden toegepast; schenk hierbij onder
meer aandacht aan het onderscheld tussen verbranden van daartoe geschikte afvalstoffen
als substituutbrandstof en verbranding waarbij energieterugwinning plaatsvlndt; schenk
bovendien expliciet aandacht aan zwavelhoudende afvalstoffen en teermastiek

Voorbeelden zljn de inzet van.zw8velzuuren fosforzuur tude kunstmestindustrieen zoutzuur
bij het reinigen van bijvoorbeeld de gevels van nleuwbouwwoningen.

Op basis daarvan kunnen crit~ria ontwtkkeld worden VOar verbranden in een DTO ~n een RO.
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

7. C,-afvalstoffen7
: . . . ..

creeren van binnenlandse velWijderingsmogelijkheden (altematieven: storten, bovengrondse
opslag, immobilisatie en terugwinning van kwik); schenk tevens aandacht aan de vraag
in hoeverr~ het zinvol is C,-afvalstoffen te immobiliseren, a1s het storten ervan vervolgens
nog onvermijdelijk is; schenk expliciet aandacht aan kWikhoudende afvalstoffen

8. C2-afvalstoffen: .'
vastleggen minimumstandaard voor de velWerking van C.-afvalstoffen (altematieven: storten,
immobilisatie met het cog op storten op een C3-deponie, immobilisatie met het cog op nutlige
toepassing, terugwinning' zware metalen); schenk, gelet op de omvang van de stromen,
expliciet·aandacht aan v1iegassen en rookgasreinigingsresiduen

9. C.-afvalstoffen: ,
a. vastleggen minimumstaridaard voordevelWerking vanC3-afvalstoffen (mogelijkheden

voor immobilisatie)' ten behoeve van hergebruik of eenvoudigere voorzieningen ten
behoeve storten; .

b. vasileggen minimumstandaard iloor voorbehandeling C3-afvalstoffen met een hoag
organisch stofgehalte (C3-afvalstoffen met meer dan 10% organisch stof moet apart
worden gestor! of worden voorbehandeld). :

Bij a dient onder meer aan de orde te komen wat het nut is van het immooiliseren van C3

afvalstoffen en of hergebruik van ge'immobiliseerd gevaarlijk afval gewenst en mogelijk (afzet)
is.

10 straalgrit:
vastleggen minimumstandaard ten behoeve van hoogwaardiger velWerking niet-reinigbaar
straalgril (altematieven: thermische immobilisatie (verglazen/smelten) en koude immobilisatie
met het oog op nuttige toepassing); schenk tevens aandacht aan de afzetmogelijkheden
voor het gereinigde straalgrit.

11 batterijen:
vastleggen minimumstandaard voor velWerking van batterijen (altematieven: tijdelijke opslag
met het oog op be-/velWerking, recycling in builenlandj

12 gasontladingslampen:
vastleggen minimumstandaard voor velWerking van de reststoffen die vrijkomen bij de
bewerking van gasontladingslampen (alternatief: immobilisalie f1uorescentiepoeder)

13 oliefilters:
vastleggen minimumstandaard Vooroliefilters (nagaan ofoliefilters centraal bij AVR velWerkt
moeten blijven worden of dat deze ook in een VBI velWerkt mogen worden); hierbij dient
ketenanalyse te worden toegepast.

Geef aan dat het meest milieuvriendelijke alternatief uitgewerkt tal worden op basis van de
vergelijking van milieu-effecten van de ontwikkelde a1tematieven (zie 7.7).

Geet aan dat het voorkeursalternatiet mede uilgewerkt zal worden op basis van de vergelijking
van milieu-effecten van de ontwikkelde altematieven (zie 7.8).

7 Cl- t Cz- en C3-afvalstoffen zijn e1genlijk per definltie te starten afvalstoffen. Het onderscheid
tUBsen de verschillende categorieen is vastgelegd in de Grenswasrdennotltie starten gevaarlijke
afvalstoffen en 1s gebaseerd op uitloogwaarden. Ala de betreffende afvalstoffen niet (meer)
gestort' behoeven te worden, vallen daze afvalstoffen niet meer onder de.begrippen Cl-' CZ- en
C3-afvalstoffen. Ten behoeve van de leesbaarheid,is er in deze richtlljnen voor gekozen in
dat geval tech de begrippen Cl· f CZ- en C3-afvalstoffen gebruikt worden, heewel eigenlijk gesproken
moet worden van "potentlijle Cl-' CZ- en C3-afvalstoffen". In het MER kan hiermee op dezelfde
wijze worden omgegaan, mits dit toegeliclit wordt. .
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HOOFOSTUK 6,

Milieugevolgen alternatleven
~ .

Artlkel 7.10, eorste lid, onder e, van de Wet mllleubeheer.
Een MER bevalten mlnste: 'een besch,ljvlng van de gevolgen vocr het milieu, die de vocrgenomen actMten, onderscheldenllJk
de besch,even anemaUeven kunnen hebben, alsmede eon moUvering van de w1jze waa,op deze gevolgen zlln bepaald en beschreven.'

6.1. Milieugevolgen algemene beleidsalternatieven

6.1.1. De milieugevolgen van de algemene beleidsalternatieven kunnen worden beschreven aan de
hand van sen beschouwing over het realiseren van een lekvrije verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen en een daaraan gekoppelde kwal~atieve beschouwing over teverwachten mnieu-effec
ten. De milieu-effecten kunnen worden beschreven aan de hand van te selecteren relel/ante
Indicatoren.

6.2. Milieugevolgen sectorale beleldsalternatieven

6.2.1. De milieugevolgen van de sectorale beleidsalternatieven kunnen worden beschreven aan de
hand van een bescho\lWing over het realiseren van een lekvrije verwijdering van gevaarlljke
afvalstoffen en een daai'aan gekoppelde kwal~atieve beschouwing over te verwachten milieu-effec- .
ten.

6.3. Milleugevolgen alternatieven voor be-/verwerking en elndverwerklng

6.3.1. Bij het beschrijven van de milieugevolgen dient In IOOer geval aandacht besteed te worden aan
de volgende aspecten:
- emissie naar de lucht;
- emissie naar de bodem;
- emissie naar het water;
- ontstaan van reststoffen;
- energiegebruik;
- gebruik van (primaire) grondstoffen;
- risico's voor calamiteiten;
- ruimtegebruik.

6.3.2. De milieugevolgen van a1ternatieven voor be-/verwerking en eindverwerking dienen zoveel mogelijk
kwantitatief te worden beschreven. De wijze waarop de milieu-gevolgen van alternatieven kunnen
worden weergegeven en de mate van kwantificatie is afhankelijk van de beschikbaarheid en
de kwaliteit van de gegevens over met name de afvalstroom en de milieu-effecten van de be
/verwerking en eindverwerking van de afvalstroom. Oit kan per sector verschillen.

6.3.3. Voor de vergelijking van de altematieven (zie ook hoofdstuk 7) dient multicriteria':analyse toegepast
te worden. Voor vier sectoren dient bij de multicriteria-analyse niet aileen de be-/verwerking
of eindverwerking in de analyse betrokken te worden, maar ook de overige ketens in de
verwijderingsstructuur (ketenanalyse). Oil is het geval voor gebruikte chemicalienverpakkingen,
vloeibare koolwaterstoffen, te verbranden afvalstoffen en oliefilters.

6.3.4. De multi-criteria analyse dient voorzien te worden van een uilgebreide toelichting op de
totstandkoming van de scores op de verschillende aspecten van de beoordeling.
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6.3.5. . Bij het beschrijven van de milieugevolgen verdienen de volgende punten ailndacht:
het jaarlijks te verwijderen afva1aanbod volgens de in hoofdstuk 4.2. beschreven autonome
ontwikkeling, dient voor aile sectoren .de basis te zijn voor de vergelijking van a1tematieven.
de scores dienen zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op kwantitatieve gegevens en dienen
ingevuld te worden op een Iineaire schaal, die de uiterste scores van die kwantitatieve
gegevens weergeeft. Voordat de scores ten opzichtevan elkaar gewogen worden, dienen
de Iineaire schalen per aspect (voor zover mogelijk) eerst vertaald te worden in de bijdrage
van dat aspect aan de totale score van dat aspect in Nederland.
voorkom dubbeltelling van emissies bij reststoffen en energieverbruik; .
zorg voor een evenwichtige behandeling van energieterugwinning bij verbranding en
materiaalterugwinning bij hergebruik.

18 .



HOOFDSTUK 7.

Vergelijklng van de alternatieven

Artlkel 7.10, eerste lid, onder I, van de Wet mllieubeheer.
Een MER bevat ten mlnste: "een vergelijklng van de Ingevolge onderdeel d beschreven te velWachten oritwikkellng van het milieu
met de beschreven gevolgen veor het milieu van de veorgenomen activiteil, alsmede met de beschreven gevolgen veor het mlllau
van elk der In beschouwing genomen alternatleven."

7.1. De verschille~de a11emalieven melbelrekking tolde algemene en sectorale8 beleidsalternatleven
moelen len aanzien van de milieugevolgen onderling en mel de voortzetting van hel huidige beleid
worden vergeleken. De effecten van deze a11emalieven kunnen kwalilalief vergeleken worden. Belrek
bij de vergelijking ook handhavingsaspeclen•.. •

7.2. De verschillende a11ematieven voor' be-/verwerking en eindverwerklng (len behoeve van hel
vaslslellen van minimumslandaarden) moelen len aanzien van de milieugevolgen onderling en mel
de voortzetling van hel huidige beleid worden vergeleken. De effeclen van deze a11emalieven dienen
zoveel mogelijk kwanlilalief vergeleken Ie worden.

7.3. Waar mogelijk dienen de effeclen van de a1gemene en sectorale beleidsallernatieven vergeleken
te worden met de effecten van a11ernatieven voor be-/verwerking en eindverwerking. Hel verschil
in rendemenl van a1gemene en sectorale beleidsallernalieven ten opzichte van a1tematieven voor
be-/verwerking en eindverwerking kan daarmee zichtbaar gemaakt worden. Een dergelijke vergelijking
is mogelijk wanneeer de effecten zijn uitgedruk! in dezelfde indicatoren. en de effecten worden
gerelateerd aan het totale milieu-effect in Nederland voor die indicalor.

7.4. Aangegeven dient Ie worden in welke male elk van de a1tematieven naar verwachting kan bijdragen
aan de realisering van de doelslellingen. Met betrekking lot de a1temalieven voor be-Iverwerking
en eindverwerking dienl hierbij rekening gehouden te worden mel de voorkeursvolgorde zoals
opgenomen in artikel 10.1 van de Wet milieubeheer.

7.5. Geef een voorkeursvolgorde (eventueel met behulp van wegingscoefficienlen) van de a11ematieven,
waarbij echter afweging van ongelijksoortige milieu-aspecten vermeden dient te worden.

7.6. Mel hel oog op de cenlrale posilie van heldoelmatigheidsprincipe binnen helbeleid voor verwijdering
van gevaarlijk afval, dienen koslenaspeclen bij de vergelijking van a1tematieven betrokken te worden.

7.7. Geef per sector aan wat het meest milieuvriendelijke allernalief is, bestaande uit:
- a1gemene (en indien van toepassing: sectorale) beleidsonderdelen;
- methoden;. .
- voor zover het MER dienller onderbouwing van besluiten overbenodigde capacileil: capaciteiten.
Dit is het a1tematief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wei, voor
zover dal niet mogelijk is, deze mel gebruikmaking van de besle bestaande mogelijkheden ter
beschenning van het milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. Ook dil meast milieuvriendelijke a11ematief
dient een redelijk a11emalief te zijn.

8 niet zijnde alternatieven voor be-/verwerking en eindverwerking
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7.8. Geef per sector aan wat het voorkeursalternatief is, bestaande uit:
- a1gemene (en indien van toepassing: sectorale) beleidsonderdelen;
- methoden; . .
- voor zover het MER dient tar ondarboUWing van besluiten OVer benOdigde capaciteit: capaciteiten.
Geef bil de beschrllving van het voorkeursaltematief aan op grond van welke overwegingen voor
dit a1tematief wordt gekozen. Aangegeven dient te worden op welke wilze het ALARA-principe vertaald
word! in het voorkeursallematief. Ga daarbij in op de afwegingen en keuzen tussen beleidsinspanningen,
economische inspanningen en het minimaliseren van milieu-risico's.
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HOOFDSTUK 8.

Leemten In kennls!onzekerhedilOen eyaluatie

Arllkel 7.10. eorste lid. onder g, van de Wet mllleubeheer. .
Een MER bevat ten mlnste: 'een overzlchtvan de leemten Inde onder den ebadoelde besch,ljvlngen ten gevolge van hat onlbreken
van de benodigde gegevens.·

Arlikel 7.39 van de Wet milleubeheer.
'Het bevoegd gezag dat een beslutt heeft genomen. blJ de voorbe,eldlng waarvan eon milleu-effeetrapporlls gemaakt, onderzoekt
da gavolgan van da bet,okkan actMtatt voo' hat milieu, wanneer zlJ wordt ondarnomen of nadat zlJ Is ondarnoman.'

8.1. Leemten In kennls!onzekerheden •

8.1.1. De leamten in kennis en de onzekerheden in daadwerkelijk optredende milieu-effecten dianen
duidelijk te worden aangageven. Gemotiveerd dient te worden waarom de opgesomde leemten
en onzekerheden (zijn blijven) bestaan.en welke betekenis daaraan mag worden gehecht voor
het vaststellen van het MJP-GA II.

B.2. Evaluatie

8.2.1. In het MER dient een voorzet te worden gegeven voor een evaluatie- en monitoringprogramma.
De in 8,.1 genoemde onzekerheden dienen uitgangspunt te zijn voor het op te stellen
evaluatieprogramma. Het onderzoekprogramma voor de evaluatie moet worden vastgesteld bij
het nemen van het besluit; in dit geval dus bij het vaststellen van het MJP-GA II. Gezien het
voortschrijdende karakter van het MJP, kan dit plaatsvinden door het formuleren van actiepunten
in het MJP-GA II. Dit sluit aan bij de werkwijze in het MJP-GA I. Het onderzoekprogramma
kan zich dan richten op het evalueren van de voortgang in de uitvoering van deze actiepunten.
Verder zal de evaluatie niet alleen gericht moeten worden op de ontwikkeling in kwantiteit van
de afvalstromen, maar ook op de ontwikkeling in kwaliteit, aangezien deze in directe relatie staat
tot de toe te passen minimumstandaard.

,
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HOOFDSTUK 9.

VQrm en presentatie van het MER

Artike' 7.10, eerste lid, onder h. van de Wet mllieubeheer. .. .
Een MER bevatten mlnste: 'een samenvafllng die aan een algemean publlek voldoende Inzlel'it geaft \Ioor de beoordellng van
het mllleu-effeelrapporlenvan de daarln besehreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen aetMtelt en van de besehreven •
alternatiaven.•

9.1. Aan de hand van het MER dient een objeclieve afweging van de milieuaspecten in het kader van
de besluitvorming te kunnen plaatsvinden.Voor aile betrokkenen dienen de gevolgen voor het milieu
inzichtelijk te zijn. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de presentatie van de vergelijkende
beoordeling van de a1tematieven.De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd
met behulp van tabellen. .

9.2. Het MER dient voorziente zijn van een samenvatting die voor een algemeen publiek leesbaar moet
zijn. Het moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud
van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, te weten:
- de hoofdpunten voor de besluitvorming;
- het voorgenomen beleid en de altematieven;
- de belangrijkste effecten voor het milieu bij het voorgenomen beleid;
- het resultaat van de vergelijking van de alternalieven (zo mogelijk in tabelvorm).

9.3. Maak bij de beschrijvingen zoveel mogelijk gebruik van duidelijke figuren, schema's en tabellen.

9.4. Hanteer eenduidlge deflnltles, afkortingen en begrippen.

9.5. OnderbOuwende informalie (technische details, verantwoording van gebruikte voorspellingsmethoden,
Iiteratuurreferenties) dient in debijlagen te worden opgenomen. Daartoe behoorttevens een verklarende
begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen, een Iiteratuurlijst en een tabel met verwijzingen
naar de richtlijnen. .

9.6. Indien wordt afgeweken van bepaalde richtlijnen dient dit te worden gemoliveerd.

9.7. Het MER moet afzonderlijk herkenbaar zijn en dient te worden gepresenteerd aJs een los van het
(ontwerp-)MJP-GA II staand document. Wei dient de relalie tussen beide duidelijk aangegeven
te worden, onder meer door verwijzingen.
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BIJLAGEN

1. Openbare bekendmaking van de siar1 van de procedure van demilieu-effeclrapportage
d.d. 20 maar1 1995

2. Samenvatting en verwerking van de inspraakreaclies en adviezen

3. Samenvatting van het advies van deCommissie voor de milieu~effectrapportage
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BIJLAGE 1: Openbare bekendmaklng van de startvan deprocedure van milieu':'effectrapportage
d.d. 20 maart 1995 ,

..
Ministerie van Volkshuisvesting,
RUimtelijke Ordening en Milieubeheer

INTERPROVINCIAAL OVERLEG

Inspraak Milieu-effectrapportage.
Meerjarel1plan verwijdering
gevaarlijke afvalstoffen 1996- 2006
Startnotltle, ,,',
In junl1993 hebben de Minister van VROM en het Interprovlnclaal Overfeg (IPO) hel eer
sle Meerjarenplsn verwljdering gevaarllj~e alvalsloffen (MJP-Q vastgesleld.ln d~ plan Is
hel beleldsstandpunt Inzake de verwljdering van geva!1J1ljke alvalstoffen vaslgeiegd. Oil
meerjarenplan Is een ultwerklng van hel Nallonaal Milleubeleldsplan (NMp) en maak! on
derdeel uil v,an de Provlnclale Milleubeleidsplannen (PMP's). De Mlnlsler van VROM en
hellPO zl)n voamemens eenlnlegrale bljslelling van d~meerjarenplanvastIestellen; hel'
Meerjilrenplan velWijdering gevaarlljke alvalsloffen 1996-2006 (MJP-IQ. Op grand van '
het Beslu~ mllleu-effectrapportage, onderdeel C 18.1, Isvoar hel vaststellen van het
MJP-II een milieu-effeclrapportage vereisl. Hel voamemen om het MJP,1f op Iestellen Is
loegelichtln de slartnotitie.. ' " - ...'
De Mlnlsler van VROM en de twaal! provincles zijn bevoegd gezag voar hel vaslstellen
van hel MJP-GA If. De Mlnlslervan VROM en hellnterprovlnclaal Overfeg OP~) Iredenop
als lnitiatlefnemer. Naaman adres van de InitJatlefnemers zijn als votgt:
- Minister van VROM ' ,

Postbus 30945
2500 GX 's-Gravenhage'

- Interprovinciaal Overteg
Postbus 97728
2509 GC 's-Gravenhage

TerinZagelegglng startnotltle .
De slartnolilie ligl van 20 maarl1995101 en met 16 aprl11995 b[ de volgende Instanlies
lerinzage:
- de bibliotheek van hel Mlnislerie van VROM, Rijnstraal 8 Ie Den Haag, tijdens kan-

toorurso; . .
- de bibllotheek van de twaal! provinclehulzen, tijdens kanlooruren:

de centrale openbare blbllolheken Van de steden met maar dan 75.000 inWOllers,
lijdens de openlngstljden van de bibliotheek (mlnlmaal een avond per week 'en op
zaterdagochtend):

- het seeretariaat van de NVCA, Kerkpleln 3 te SChellulnen; tijdens kantooruren.
Tavens Is de startnotitie toegezonden aan aile gemoooten met hat verzoek daze ter lnza
ge te leggen. Bullen kanloaruren Is Inzage van de slartnolltle mogelljk na lelefonlsche
afspraak..-

InspraakrichUijoon mllfeu-effectrapPor!age
Het milieu-effeclrapport dlenllnzlchlle geveri In de gevolgen voar hel milieu van het
voargenomen beleld (met narne de mlnlmumstandaard van velWerklng). Tevens moelen
beleldsallemalieven beschreven worden. De Minister en de twaal! pravlncles slellen
richllijnen vasl waarSM hel op Ie slellen milleu-effectrilppori zal moelen voidoen. Voar
dal de richtlijnen worden vastgesteld, kan sen leder opmerklngen en wensen kenbear
maken mel belrekking lot de Inhoud van de richtlijnen. Als u opmet1<lngen wilt maken,
dlent udeze v66r 17 april 1995 te zenden aan: .
- Hel secrelerfaal van heilPO

I.a.v. mevrouw drs. R.J. Tolle
Postbus 97728
2509 GC Den Haag

onder vermelding van "Inspraak rlchtlijnen MER MJP-If".

Maer infonnatle
yoor meer informatie kunt·u contact opnemen met de co6rdinator gevaarlijke afvaJstof
fen in uw provincia.

De voorzillerSluurgroep Meerjarenplenning verwljdering gevaarlljke afvelstoffen
Ir. J. van der Vllst



BIJLAGE 2: Samenvatting en verwerking van de inspraakreacties. en adviezen

.'nleiding

Met betrekking tot de op te stellen richtlijnen is overeenkomstig de in de Wet milieubeheer opgenomen
bepalingen advies gevraagd aan de Commissie voor de milieu-effeetrapportage (Cmer) en de overige
wetlelijke adviseurs, te weten: .

Hoofdinspeeteur voor de milieuhygiene;
Regionale inspecteur voor de milieuhygiene;
Hoofddirecteur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie;
Regionale directeur Landbouw, Natuur en Openluchlrecreatie.

Bovendien heeft de startnotitie ter inzage gelegen van 20 maart toten met 16 april 1995 en is een ieder
in de gelegenheid gesteld opmerkingen en wensen kenbaar te maken met betrekking tot de inhoud van
de richtlijnen.

In bijlage 3 is de samenvatling van het advies van de Cmer opgenomen. Hieronder worden de overige
inspraakreaeties en adviezen samengevat (linkerkolom) en behandeld (rechterkolom). Het advies van
de Cmer en overige inspraakreacties en adviezen zijn, voor zover het reaeties met betrekking tot het
opstellen van de richtliJnen belreft, verwerkt in de richtlijnen.

Voor aile dUidelijkheid wordl opgemerkt dat niet aile aspecten die In het MJP-GA II ter sprake zullen
komen, ook in hel MER behandeld zullen worden (zie ook de inleiding). Bepaalde (onderdelen van) reaeties
hebben meer belrekking op hel (ontwerp-)MJP-GA II dan op hel MER. In dal gevliJ zijn deze reacties
niet in de richtlijnen verwerkt, maar zullen zij wei meegenomen worden bij het opstellen van het onlwerp
MJP-GA II (dat eveneens ter inzage gelegd zal worden). Voor zover noodzakelijk, zal in het MER naar
de relevanle passages in het (ontwerp-)MJP-GA II verwezen worden.

II Behandellng van inaekomen reacties

1. VARTA Autobatterijen B.V.

De slartnotitie wekt de indruk dat niet aileen
accu's in het afvalstadium, maar ook nieuwe
accu's conform CPR 15.1 opgeslagen moeten
worden.

2. KROON-OIL B.V.

Naast deslillatie van organische koolwaterstoffen
zijn er ook andere, goedkopere melhodes om
regeneraat te produceren zoals fillralie.

3. Witco B.V.

Verzocht word! om te bezien wat de milieu
effecten zouden zijn als zuurteer niet als afvalstof
maar als grondstof beschouwt zou worden.
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Het MJP-GA II heeft aileen betrekking op
gevaarlijke afvalstoffen, dus niet op nieuwe accu's.
Bij het opstellen van het ontwerp-MJP-GA II zal
nagegaan worden of de tekst op dit punt vol
doende dUidelijk is.

Dit is opgenomen in richtlijn 5.4:3., onder 5.

Het MJP-GA heeft aileen betrekking op (gevaar
Iijke) afvalstoffen, dus niet op grondstoffen. Artikel .
1.1, tiende en elfde lid, van de Wet milieubeheer
biedt de basis voor een algemene maatregel van
bestuur waarin kan worden vastgelegd datin
bepaalde gevallen altijd, dan wei nooit sprake
is van het 'zich ontdoen' van afvalstoffen. Een
dergelijke AMvB is momenteel in voorbereiding.



Verzocht wordt In het MER Inzicht te geven In
de milieu-effecten van een beleid waarbij in
ruimere mate wordt toegestaan om voor nuttige
toepassing bestemde afvalstoffen naar andere
EG-Ianden overte brengen, namelijk niet aileen'
als de toepassing daar hoogwaardiger is, maar
ook als die toepassing gelijkwaardig is.

4. Central Mudplantand Fluid Services B.V.

Oil based mUds (afgewerkte boorspoeling) worden
door CMF bewerkt tot drie nuttig toepasbare
eindprodukten, te weten olie, gedestilleerd water
en minerale reststof. Ondanks dat In het huidige
MJP is vermeld dat terugwinning van herbruikbare
olie minimumstandaard is, komt het regelmatig
voor dat afgewerkte boorvloeistoffen op onjuiste
wijze worden verwerkt. Verzocht wordt de
startnotitie en het MJP-GA II aan de hand van

,deze informatie aan te passen'.

Olie uit oil based muds zou uitgezonderd moeten
wor(len van de actualisering van de minimum
standaard voor oliehoudende sludges.

In oliehoudende sludges kan kwik voorkomen
(C,-afvalstofj. Verzocht wordt hieraandacht aan
te besteden. '

5. Verol Recycling Limburg B.V.

Verol Recycling Umburg B.V. refereertzich
voliedig aan de inspraakreactie zoals deze door
de NVCA is ingediend.

Verwezen wordt naarde inspraakreactievanVerol
en de NVCA ten aanzien van de ontwerp
Tussentijdse wijziging MJP-GA I.
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Voor het MER geldt de EG-Verordenlng
betreffende toezlcht en controle op de
overbrenging van afvalstoffen blnnen, naar
en ult de EG, als randvoorwaarde (zle richtlijn
3.2.1). Daarnaast wordt In rlchtlljn 5.2, onder,
6, gevraagd de criteria voor In- en uitvoer In
beschouwing te nemen. In het MJP-GA II zal
het in- en uitvoerbeleid uitgebreid toegelicht
worden. '

De startnotitie is gepubliceerd en kan niet meer
aangepast worden. De betreffende informatie zal
meegenomen worden bij het opstellen val1 het
ontwerp-MJP-GA II. •

Het knelpunt waamaar verwezen wordt heeft
inderdaad betrekking op mengsels van olie, water
~n slib, niet op boorvloeistoffen. Ook in de
Tussentijdse wijziging van het MJP-GA is
aangegeven dat de huidige minimumstandaard
voor boorvloeistoffen gehandhaafd wordt. Het
is derhalve terecht opgemerkt dat dit uitgezonderd
moet worden. In de richtlijnen is dit dan ook
nader gespecificeerd (zie richtlijn 5.4.3., onder
1).

In richtlijn 5.4.3, onder 7, is expliclet aandacht
gevraagd voor kwikhoudende afvalstoffen.

Verwezen wordt naar de reactie op de inspraak
reactie van de NVCA.

Verwezen wordt naar de nota van aanpassing
Tussentijdse wijziging MJP-GA I. Door de NVCA
is niet ingesproken op de ontwerp Tussentijdse
wijziging MJP-GAI. Vermoedelijkwordt de reactie
van de NVBI bedoeld. Verder wordt verwezen
naar de richtlijn 5.4.3, onder 1 en 8.
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Blj de totstandkomlng van het MJP-GA I en de
Tussenlijdse wijziglng daarvan diende ook een
MER te worden opgesteld. Bij de opstelling van
het MER voor hat MJP-GA II dienen de milieuef
fecten van de beleidsmaatregeleri In het MJP-GA
I en de Tussenlijdse wijziging MJP-GA I te
worden meegenomen.

In de startnotitie wordt onvoldoende rekening
gehouden met het feit dat de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen in toenemende mate op
EG-niveau wordt gereguleerd.' Het in de start
notitie geformuleerde principe uitgangspunt van
nationale zelfvoorziening bij de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen staat haaks op EG
bepalingen waarbij sprake isvan zelfvoorziening
op EG-niveau en rekening gehouden moet
worden met het nabijheidsbeginsel. '

Het is, gelet op mogelijke interpretatieverschillen,
noodzakelijk dat aile relevante begrippen worden
gedefinieerd en in een begrippenlijst worden
opgenomen. De gehanteerde begrippen moeten
zoveel mogelijk worden geiiniformeerd waarbij
waar mogelijkwordt aangesloten bij EG-definities.

In de startnotitie worden vele punten niet
onderbouwd en zijn ook onjuist. 20 is er geen
sprake van een lage maar juist van een hoge
inzamelrespons bij afgewerkte olie. De veronder
stelde relatie tussen bepaalde gevaarlijke en niet
gevaarlijke afvalstoffen op pagina 10 van de
startnolitie is onjuist en niet onderbouwd. Aan
het MER zou een deugdelijk overzicht van de
bestaande situatie en de feitelijke en beleidsmati
ge ontwikkelingen ten grondslag moeten Iiggen.
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In categorie 18.1 van het Besluit m.e.r. 1994 Is
nu a1s m.e.r.-plichtig, besluit aangewezen de,
vaststelling van een besluit dat a1s eerste voorzlet '
in de verwijdering van afvalstoffen, voor zover
de acliviteit betrekking heeft op: '

de methoden van bewerken. verwerken ofvemteti- ",
gen: van afvalstoffen;. .
het op of In de bcdem brengen van .lvalstcffen
om deze daar te latan;
de lok.U. of de d••lVcor tEl creer.," vC<Jl2lenlngen.

Het MJP-GA kan (afhankelijk van de inhoud) een
dergelijk plan zijn. Het MJP-GA lis vastgesteld
injuni 1993, toen het Besluit m.e.r. 1994 nog nlet
Van kracht was en Ihet vaststellen van een

• dergelijk plan ook nog niet m.e.r.-plichtig was.
In de Tussenlijdse wijziging MJP-GA I zijn geen
m.e.r.-plichtige besluiten genomen. ,

In de startnolitie wordt verwezen naar de EG
Verordening 259/93 betreffende het toezicht en
de controle op de overbrenging van afvalstoffen
binnen, naar en uit de EG en de Richtlijn 75/442/
EEG. In de genoemde EG-Verordening is
bepaald dat de Ud-Staten afzonderlijk naar
zelfverzorging kunnen streven waarbij de Ud
Staten de nodige maatregelen mogen nemen om,
verveer van afvalstoffen dat niet in overeenstem
ming is met hun afvalbeheersplannen, te voor
komen. De EG-bepallngen gelden als rand
voorwaarden veer het MER (zie richtlljn3.2.1l.
In richtlljn 5.2, onder 6, wordt gevraagd de
criteria voor In- en ultvoer In beschouwing
te nemen.

,
In richtlljn 9.4 wordt gevraagd om eenduidige
deflnities, afkortingen enbegrippen.ln rlchtliin
9.5 wordt gevraagd om een verklarende
begrlppenlljst en een lijst van gebruikte
afkortingen.

De startnolitie vormt het begin van de MER
procedurewaarin het voomemen tot het opstellen
van een MER wordt aangekondigd. De startnotitie
bevat globaal de hoofdlijnem het voorgenomen
beleid en te onderzoeken altematieven. Uit
onderzoek is gebleken dat de verwijdering van
met name kleine hoeveelheden afgewerkte olie
een knelpunt vormt. De aangegeven relalie tussen
de verwijdering van bepaalde gevaarlijke en niet
gevaarlijke afvalstoffen heeft betrekking op de
mogelijkheden van gecombineerde verwerking
zoals thans reeds plaatsvindt bij verontreinigde
grond, straalgrit en zeefzand.

:



De begrippen doelmatigheid en minimumstan
daard staan haaks op elkaar. Uit het MER moet
blijken welke milieueffecten worden bereikt bij
de toepassing van deze begrippen en hoe invul
ling wordt gegeven aan deze begrippen. Het
geformuleerde beleid moet i.v.m. de rechtszeker
heid zo concreet mogelijk zijn en niet tot interpr9
taties leiden.
Bij de invoering van niinimumstandaar~ei) dient
rekening te worden gehouden met de bestaande
situatie zodat gepleegde investeringen kunnen
worden terugverdiend.

Bij de opstelling van het MER dient te worden
onderzocht of het noodzakelijk is ondergrenzen
(b.v. capaciteitsbenutting AVR-Chemie) te blijven
hanteren.

De milieueffecten van eventueel aan te passen
vergunningtermijnen dienen te worden onderzocht
omdat daarmee de doelmatigheid van de ver
wijdering wordt beinvloed.

Bij invoeringvanproducentenverantwoordelijkheid
moet sprake zijn van een duidelijke meerwaarde
voor het milieu zonder dat aan bestaande goed
werkende verwijderingssystemen afbreuk wordt
gedaan.
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De huidige situatie m.b." de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen is een belangrijk
onderdeel voor het MER. Bij de opstelling van
hetMER wordt dit onderdeel derhalve meege
nomen (zie hoofdstuk 4 van de richtlijnen)•.

De genoemde begrippen staan nlet haaks op
elkaar. Een van de doelmatigheidsaspecten Is
Ingevolge artikel 1.1 van de Wet milieubeheer
de effectiviteit en efficlentie van de verwijdering.
Dit houdt onder meer in dat de verwerking op
hoogwaardige wijze plaatsvindt. De minimum
standaard geeft de techniek(en) aan die, gelet
op een effectieve en efficiente wijze van verwij
dering, minimaal gebrulkt moet(en) worden. In
het kader van het op te stellen MER worden de
milieueffecten van de te onderzoeken minimum
standaarden en de altematieven onderzocht. In
het MJP-GA /I zal het geformuleerde beleid zo
concreet mogelijk aangegeven worden. Aanpas
sing van de minimumstandaard voor individuele
bedrijven in de betreffende sector wordt, vanwege
kapitaalsvemietiging, pasvoorgestaan bij expiratie
van Wm-vergunningen.

In richtlijn 5.2, onder 4, wordt gevraagd om
na te gaan wat het nut is van de beperking
van het aantal vergunninghouders en van
capaciteitsregulering. In het MJP-GA /I zullen
geen ondergrenzen voor de capaciteit worden
opgenOmen. Dit zal dan oak geen onderde.el van
het MER vormen.

Metbetrekking tot devergunningtermijnwordt
verwezen naar richtlijn 5.2, onder 5.

Deze stelling wordt onderschreven. Producenten
verantwoordelijkheld vormt wei een belangrijk
onderdeel van het afvalstoffenbeleid. Voor de
motieven wordt verwezen naar de brief van de
minister van VROM aan de Tweede Kamer van
19 oktober 1990. Onder meer is aangegeven dat
alleen dan gekomen kan worden tot een zodanige
produktie dat een minimale hoeveelheid afval
resteert en zoveel mogelijk afvalstoffen terugkeren
naar de bron. Bovendien bevordert dit dat bij het
ontwerp en de produktie al rekening word!
gehouden met de mogelijkheld van preventie en
hergebrulk. In de sectorplannen van het ontwerp- .
MJP-GA II zal aangegeven worden voorwelke
afvalstoffen producentenverantwoordelijkheid Is
of wordt ingevoerd.



Een marktgerichte en concurrerende opstelling
voor afvalverwijderingsbedrijven, ook waarin de
overheid 'participeerl, dient centraal te staan,
overeenkomstig het EG-rech!. Overheersend
overheidsbelang wordt afgewezen.
De milieueffecten van oneigenlijke concurrentie '
tussen overheids- en particuliere afvalverwijde
ringsbedrijven dienen Ie worden gemeten.
De milieueffecten van intensivering van 'de'han
dhaving van de milieuwetgeving door de overheid
zou in het MER betrokken kunnen worden.

Aan AVR-Chemie dient geen afvalmanage
mentfunctie te worden toebedeeld en dient als
concurrent op de markt niet mede het afvalver
brandingsbeleid te bepalen. Dedoor de overheid
beschermde positie van AVR Chemie dient te
worden opgeheven. De positie vanAVR Chemie
dient bij de sector te verbranden ~fvalstoffen

nadrukkelijk te worden onderzocht waarbij een
adequate vergelijking met de verwerking in de
(buitenlandse) cementindustrie nietmagontbre
ken. Daamaast dient de optie dat de DTO 10 bij
AVR Chemie achterwege blijft te worden meege
nomen.

De startnotitie kenmerkt zich dooreen eenzijdige
op Nederland gerichte benadering terwijl de EG
verordening (259/93/EEG) uitgaat van een op
Europa gerichte benadering m.b.!. de in-, uit
en doorvoer van gevaarlijke afvalstoffen. In de
EG-verordening is geregeld dat in- en uitvoer
van afvalstoffen is toegestaan, tenzij zwaarwe
gende milieubelangen in het geding zijn. De
Nederlandse overheid mag de in de EG-verorde
ning aangegeven (dwingende) kaders niet te bui
ten gaan.

Voorkomen moet worden dat het opheffen van '
de beleidsmatige scheiding tussen land- en
waterafvalstromen tot nadelige milieueffecten lei
den.

Overigens wordt verwacht dat in het ontwerp
MJP-GA II uitsluitend bij fotografisch chemische
afval en 'gebruikte chemicalienverpakkingen

"rekening gehoudenmoetworden metde introduc- '
tie van, producentenverantwoordelijkheid.

,De EG-regelgeving vormteen uitgangspunt
voor het MER. De randvoorwaarden en
beperklngen die hierult voortvloeien, dlenen
op grond van richtlijn 3.2.1 beschreven te
worden. Verder wordt verwezen naar richtlijn
4.4.2. Overigens is het niet zo dat op grond van
het EG-recht, een marktgerichte en concur
rerende opstelling bij de afvalverwijdering centraa!
staat maarde beheersirig van de grensovel'S':hrij
dend overbrenging van afvalstoffen.

De afvalmanagementfunctie van AVR-Chemie
vormt geen onderdeel van het MER maar wordt
bij de opstelling van het ontwerpplan in het sec
torplan te verbranden afvalstoffen nader 00
schouwd. Bij de te onderzoeken minimumstan
daarden en alternatieven wordt voor de te
verbranden afvalstoffen, de verbranding in
cementovens betrokken (zie richtlijn 5.4.3,
ander6).

De startnotitie houdt voldoende rekeriing met de
genoemde EG-Verordening. De EG-bepalingen
gelden als randvoorwaarde voor het MER (zie
richtlijn 3.2.1). Bovendien wordt in richtlljn

,5.2, onder 6, gevraagd de criteria voor in- en
uitvoer in beschouwlng te nemen. 'In de
sectorplannen van het MJP-GA II zal, met in
achtneming van de EG-Verordening, worden
aangegeven wanneer in- en uitvoer van ge
vaarlijke afvalstoffen zal worden toegestaan.
Overigens wordt opgemerkt dat het mogelijk is
bezwaar te maken tegen grensoverschrijdend
verwijdering van afvalstoffen op grond van
afvalbeheersplannen.

Eens met de stelling. In richtlijn 5.3, o,nder 2,
in relatie met hoofdstuk 6 en 7, wordt ge
vraagd de' betreffende milieu-effecten te
vergelijken.
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In tabel 4.1 worclt de categorie bewaren nlet
afzonderlijk behandeld;
Tabel 4.2 behoeft nadere uiteenzetting.
Tabel 4.3 loopt op de zaken vooruit omdat het
MER nu juist moet bepalen welke beleidsonder
delen aanpassing behoeven. AIle beleidsonder
delen moeten In principe worden doorgemeten.

\

AIle lnogelijkheden van reiniging van de zandfrac
tie van oliehoudende sludges 'moeten worden
onderzocht omdat deze fractiein Urnburg veelal
uit klei en/of loss bestaat.

Het parallel opstarten en afwikkelan van het MER
en het MJP-GA II bieclt onvoldoende waarborgen
voor een adequate toetsing van de milieueffeeten
van het voorgenomen beleid en de altematieven.
Er zou sprake moeten zijn van een tweetrapsraket
waarbij eerst het MER met de altematieven
kenbaar wordt gemaakt en pas daarna een be
leidskeuze wordt gemaakt waama het ontwerp
MJP-GA II in procedure wordt gebracht. Nu is
de keuze al gemaakt zonder adequate afweging
van de altematieven.

6. Werkgroep Schonberg

De status van non-ferrometalen als afvalstot ot
grondstot, alsmede de handel erin, leveren
onduidelijkheid op. In de praktijk blljkt dat de
export van non-terrometalen onder het mom van
recycling een populaire wijze van ontdoen is
("dumping by a green name"). Onderzocht dient
te worden welke a1ternatieve verwijderingsmoge
lijkheden voorhanden zijn.
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In tabe14.1 zijn debelangrijkstebeleidsinstrumen
ten samengevat die in het MJP-GA II beschouwd
dienen te worden zoals ondermeer de koppeling
Inzameling en bewaren.
In tabel 4.2 Is In a1gemene zin het voomemen
aangegeven m.b.t. de invulling van de doelmatig
heidstoets. In hat MER en het ontwerp-MJP,-GA
II zal een nadere uiteenzetting plaatsvinden.
In tabel 4.3 zijn voor de verschillende sectoren
per schakel in de verwijderingsketen, de aan-' ,
dachtsvelden aangegeven waarop het be
leidsvoomemen is gericht. Niet aile beleidsonder
delen zunen in het MER worden beschouwd
omdat het MER zich concentreert op m.e.r.
plicht!ge onderdelen,en onderdelen van het
voorgenomen beleid waarvoor redelijkerwijs in
beschouwing te nemen a1tematieven aanwezig
zijn en een vergelijking van mHieueffecten kan
plaatsvinden (zie ook richtlijn 5.1.1).

De mogelljkheden van opwerking/scheiding
van de vaste stot fractie van ollehoudende
sludges uit gebieden waar veel kleiachtige
materialen in de vaste stof fractie zitten, zal
In het MER bij de te onderzoeken minimum
standaarden en alternatleven worden meege
nomen (zie richtlijn 5.4.3, onder 1).

Het parallellaten verlopen van de inspraakproce
dure voor het MER en het ontwerp-MJP-GA II
biedt voldoende mogelijkheden om invloed uit
te oetenen op het in ontwerp 'getormuleerde
beleid. Er worden pas definitieve keuzes gemaakt
na afweging van aile ingekomen commentaren
op het MER en het ontwerpplan.

Non-terrometalen zijn in het a1gemeen aan te
merken a1s groene Iljst stoffen zoals bedoeld in
de EG-Verordening nr. 259/93 "Verordening
betreffende toezicht en controle op de overbren
ging van afvalstoffen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap". Dit betekent dat voor
export van non-terrometalen die voor recycling
zijnbestemd, geen afzonderlijke procedure geldt
(en dus ook geen controle voorat mogelijk is).
Controle en handhaving is een verantwoordelijk
heid van het desbetreffende bevoegd gezag. Dit
aspect valt buiten de reikwijdte van het MER.



Ook de lokatie van de verwerkingsinstallatia dlent
in het MER in beschouwing genomen te worden
(zeker bij verwarking in het buitenland). De
bezwaren vanuit de lokale bevolking dienen
serieus genomen te worden. .

De te Ontwikkelen minimumstandaarden dianen
zowel voor verwijdering binnen Nederland als
voor geexporteerd afval te gelden.

Naast minimumstandaarden dienen in het MER
ook per sector de allematieven die het minsl
slechl voor hel milieuzijn, geformuleerd te
worden. .

Bij het oprichten van eenbe-/verwerkings
installalie in Nederland zal ook nog een inrich
lings-MER uitgevoerd moeten worden. Hierbij
zullen de lokalie-specifieke factoren onderzocht
worden. Bij be-!verwerking In het buitenland is
het aan de betreffende overheid om over de
10katie-aspecten te oordelen.

Het Nederlandse uitvoerbeleid is erop gericht om
aileen afvalstoffen te exporteren indien verwerking
in het buitenland op hoogwaardigere wijze
plaatsvindt. In richtlijn 5.2, onder 6, wordt
gevraagd de criteria voor In- en uitvoer In
beschouwing te nemen. In het MJP-GA II zal
het in- en uitvoerbeleid' uitgebreid toegelicht
worden, waarbij tevens onderscheid gemaakt zal
worden tussen uitvoer ten behoeve van recycling
en uitvoer ten behoeve van (eind)verwijdering.

Op basis van de vergelijking van milieu
effecten van de ontwikkelde altematleven zal
per sector het meest milieuvriendelijke
alternatief uitgewerkt worden (zie richtlijn 7.6).

7. Nederlandse vereniging van bilge-inzamelaars (NVBI)

De aanpassing voor recht- en plichtgebieden voor
scheepsafvalstoffen zou in het MER moeten
worden onderzocht.

De volgende knelpunten zijn niet of niet nadrukke
lijk genoeg opgenomen in de startnotilie:

de lozlngen;
de strenge normen In Nederland In verhouding tot
het bultenland;
monopolievormlng aan de aanblederskant;
lndiracte financierlng Is nlet stimulerend voor
preventie;
de huidlge regoling doet geen recht aan het
beginsel "de vervuiler bataale;
de op grand van Internationale afspraken verplichte
HOI-aanwiJzing Is neg nlet rond:
de .schelding land- en waterstromen.
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Het aanpassen van recht- en plichtgebieden Is
geen m.e.r.-plichtige activiteit. De Tussentijdse
W1jziging van hat MJP-GA is inmiddels vastgesteld
door het IPO en de Minister van VROM en is
derhalvete beschouwen alsvigerend beleid. Gelet
op de recente· vaststelling, bestaat niet het
voomemen dit opnieuw ter discussie te stellen.
Wei zal in het MER nagegaan worden of ook
voor de overige sectoren een. landelijk
rechtgebied ingesteld kan worden (rlchtlijn
5.2, onder 2).

Deze knelpunten worden voor kennisgeving
aangenomen en zullen voor zover relevant
bij het opstellen van het MER respectievelijk
hetontwerp-MJP-GA II betrokken worden (zie
ook richtlijn 4.4.3, onder 5). In richtlijn 5.3,
onder 2, wordt gevraagd om te onderzoeken
of de strikte scheiding tussen landstromen
en scheepsafvalstoffen gehandhaafd moet
blijven.



Het knelpunt 'sainenv6egen van apart gehouden
afgewerkte olie' is ten onrechte opgenomen. Uit
door de NVBI overlegd onderzoek blijkt dat het
voor het milieu geen "oordelen biedt om afga
werkte olie apart te houden. Dit is in het recente
Informatiedocument Scheepsafvalstoffen van het
RIVM bevestigd.

Het continueren van v1gerend beleid kan niet als
een te onderzoeken beleidsontwikkeling worden
opgenomen.

Hetonderzoeken vande mogelijkheden voor het
introduceren van een afgifteplicht ontbreekt. In
dit kader past oak het ontwerpen van een
integrala verwijderingsstructuur.

Onderzoek naar de milieu-effecten van de
lozingsnormen ontbreekt.

In hat Informatiedocument Scheepvaartarvaofien
van het RIVM Is juist aangegeven dat afgewerkte .
olie apart dient te worden opgevangen en niet
met het bilgewater zou moeten worden gemengd•.
Het beleid is er op gericht afgewerkte olie (ook
van de scheepvaart) op te werken tot marine
dieselolie.

A1s er gean reden is orn af te wijken van het
huidige beleid, zullen in het MER geen altematia
ven beschreven worden voor het betreffende
beleidsonderdeel. Dit zal In het MER worden
toegelicht en gemotlveerd (zle rlchtlijn 5.1.1).

Afgifte word! bevorderd dQOr het zo laag mogelijk
houden van de afgifte-drempel. Scheepsafval
stoffen dienen - indien zij niet geloosd mogen
worden - afgegeven te worden aan een vergun
ninghouder. Het integrale beleid ten aanzien van
de verwijdering van scheepsafvalstoffen word! 
zoals aangegeven in de Tussentijdse wijziging .
MJP - in 1995 in een separaat kader opgesteld.

Het vaststellen van lozingsnormen in Nederland
is primair de verantwoordelijkheid van de
waterkwaltteitsbeheerders. Lozingsnormen kunnen
wei een randvoorwaarde zijn en dienen dan op
grond van richtlijn 3.2.1 beschreven te worden.
Bovendien zijn hoeveelheid en aard van het
afvalwater aan te merken als milieu-effect en
dienen op grond van richtlijn 6.3 beschreven te
worden.

Onderzoek naar een minimumstandaard voor het
verwerken van scheepsafvalstoffen ontbreekt.

Gelet op de recente vaststelling van de Tussen
tijdse wijziging MJP-GA II, wordt het beleid ten
aanzien van SCheepsafvalsloffen, zOals vastgelegd
in de Tussentijdse wijziging, gecontinueerd. De
verwerking van scheepsafvalstoffen is afhankelijk
van het soort afval en hiervoor dient het desbe
treffende sectorplan gevolgd te worden (voor
oliehoudende scheepsafvalstoffen bijvoorbeeld
sectorplan 2).

8. Werkgroep AfValstoffen van de Stlchtlng Europoort I Botlekbelangen

Gebruik van materialen als ondersleunende
brandslof zOwel in het binnenland als in hel
bUilenland, mils wordt voldaan aan de milieu
eisen, zou als hoogwaardigere verwerking moeten
worden gezien I.o.v. verbranding in een AVI.

Ballasl- en spoelwater zou door ieder bedrijf
verwerkt moelen kunnen worden indien dit op
een goede en milieuverantwoordelijke wijze
plaalsvlndt.
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In richtlijn 5.4.3, onder 6, wordt gevraagd naar
alternatieven voor DTO-verbranding...

Conform de Wet milieubeheer dienen gevaarlijke
afvalsloffen afgegeven te worden aan een
vergunninghouder. Een vergunning kan slechls
in hel belang van de bescherming van het milieu
worden geweigerd.



De rest en/ofultgewerkte produkten die kunnen
.worden opgewerkt en/of hergebruikt In het
oarspronkelijk proces dienen niet onder hat beglip _,
alvalstof te vallen.

In bijlage 2word! een afzetprobleem gesignaleerd
voor gereinigd straalglit, terwijl in bijlage 3 geen
oplossing word! geboden.

Het MJP-GA heeft aileen betrekklng op (gevaar
Iijke) alvalstolfen, dus niet op grondstolfen. Artikel
1.1, tiende en elfde lid, van de Wet milieubeheer
biedt de basis Voor een algemene maatregel van
bestuur waalin kan worden vastgelegd dat In
bepaalde gevallen altijd, dan wei nooit spral<e
is van het 'zich ontdoen' van alvalstolfen. Een
dergelijke AMvB is momenteel in voorbereiding.

In rlchtlijn 5.4.3, onder 10, wordt tevens
gevraagd aandacht te schenken aan· de
afzetmogelijkheden van gereinigd straalgrit.

9. Nederlandse Olie en Gas Exploratie e~ Produktie Assoclatie (NOGEPA)

Bij de categolie C,-'alvalstoffen word! geen
aandacht meer besteed aan de verwijdeling van
kwikhoudende alvalstoffen.

In richtiljn 5.4.3, onder 7, is expliciet aandacht
gevraagd voor kwikhoudende alvalstoffen.

10. Ondernemers organisatie voor ioglstiek & transport EVO

In het kader van het beleid zulfen producenten
verplichtingen opgelegd krijgen t.a.v. de terugna
me en de zorg voor de verwijdering van afge
werkte produkten en lege, verontreinigde
verpakkingen. EVO acht het niet gewenst dat
producenten worden gedwongen om deel te
nemen aan een systeem waaraan aileen
vergunninghoudende inzamelaars en verwerkers
deelnemen. Om doelmatigheidsredenen moet .
het voar producenten eenvoudig zijn om gebruikte
produkten of verpakkingen zelf op te halen en/of
te verwerken.

Op grond van artike110.36 van de Wet milieube
heer kan bii provinciale mi!ieuverordenjng - In
het belang van een doelmatige verwijdering van
bepaalde categorieen alvalstolfen - een verbod
tot inzamelen van die alvalstoffen zonder vergun
ning worden ingesteld. In het ontwerp-MJP-GA
II zal aandacht geschonken worden aan service..;
inzameling. Overigens wordt verwacht daUn het
ontwerp-MJP-GA II uitsluitend bij fotografisch
chemisch alval en gebruikte chemicaJienverpal<
kingen rekening moet worden gehouden met de
introductie van producentenveranlwoardelijkheid.

11. Verbond van aannemers van sloopwerken (BABEX)

Door vele sloopaannemers wordt tegenwoardig
selectief gesloapt waardoor zoveel mogelijk
herbruikbare fracties ontstaan. De term alval voor
afkomende materialen bij de sloop is dan oak
misplaatst.

BABEX werkt in het kader van het implementatie
plan bouw- en sloopalval aan de invoering van
het procescertificaat slopen c.q. amoveren.
Wellicht zou er voor wat betreft de richtlijnen die
betrekking hebben op de positie van de sloopaan
nemer aansluiting gezocht kunnen worden bij het
certificeringssysteem voor sloopaannemers.
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Het MJP-GA heeft aileen betrekking op (gevaar
lijke) alvalstoffen, dus niet op grondstolfen. Artikel
1.1, tiende en elfde lid, van de Wet milieubeheer
biedt de basis voor een algemene maatregel van
bestuur waarin kan worden vastgelegd dat in
bepaalde gevallen altijd, dan wei nooit spral<e
is van het 'zich ontdoen' van alvalstoffen. Een
dergelijke AMvB is momenteel in voorbereiding.

Het ligt niet in de bedoeling om in het MER of
het ontwerp-MJP-GA II specifieke aandacht te
schenken aan bouw- en sloopalval. Indien dit
wei het geval is, zal oak aandacht geschonken
worden aan het bedoelde certificeringssysteem.



12. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - Directie Oost

Geen aanleiding word! gezian om opmerkingen
te maken.

13. Gemeente Vlaardingen

Om de inzameling van kcalkga te optimaliseren
verdient het aanbeveling om de instrumenten
'financiele prikkels' en 'regulering tarieven' te
benutten om tot een zekere gelijkschakeling van
de tarieven voor de'verwerking van kgalkca en
huishoudelijk alval te komen (bijvoorbeeld door
subsidiering van kcalkga-inzameling).

14. LETO Recycling B.V.

Elm van de belangrijkste concepten binnen de
NMP's is dat van 'sustainable growth'. Ouurzame
groei betekent o.a. het sluiten van de grondstof
kringlopen. Het door de m.e.r.-procedure
aangereikte tootsingskader geeft de mogelijkheid
om het huidige verwijderingsscenario (zijnde het
MJP) te vergelijken met andere scenario's. Esn
van die scenario's zou moeten leiden tot de
kringloopsluiting. Aanzienlijke 'delen van de
voorgenomen verwijderingsstructuur dragen niet
bij tot deze doelstelling.

Het is van belang dat vanzaken waarvan men
beoogt ze binnen het MJP-GA te regelen, ook
die aspecten mede te beoordelen die zich uit
strekken tot andere wettelijke en beleidskader
(bijvoorbeeld de Kemenergiewet en hetBouwstof
fenbesluit).
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Oit word! voor kehnisgeving aangenomen.

In 1993/1994 isavaluatie-onderzook uitgevoerd
naar het functioneren van de inzamelstructuur
voor kga Oit'onderzook toont aan dat de structuur
goed functioneert voor partijen tussen 50 kg/Jaar
en 200 kglpartij, maar voor kleinere partijen
minder geed werkt. Oerhalve is in de TUSsentijdse
wijziging MJP-GA aangegEwen dat de huidige
wijze 'ian inzameling viahetvergunningenstelsel .
in de PMV's wordt gecontinueerd. Voor kleinere
partijen is een actiepunt voor de NVCA geformu":
leerd. In 1997 zal opnieuw een evaluatie van de
inzamelstructuur plaatsvinden. Vooralsnog word!
er geen aanleiding gezien het huidige beleid te
wijzigen.

Zoals in de inleiding bij de richtlijnen is aangega
ven, behooven niet aile voorgenomen beleidsont
wikkelingen in het MER behandeld te worden;
Blj het vergelijken van de alternatieven voor.
de verschillende minimumstandaarden zal
ulteraard rekening gehouden worden met de
voorkeursvolgorde zoals opgenomen in artikel
10.1 van de Wet milieubeheer (waarin even
eens gestreefd wordt naar kringlopen); zie
richtlijn 7.3.

Een MER dient opgesteld te worden ten behoeve
van een bepaald besluit, in dit geval het (ont
werp)MJP-GA II. Wetgeving en andere besluiten
zijn te beschouwen a1s randvoorwaarden voor
het MER. In richtlijn 3.2 wordt gevraagd naar
de relevante regelgeving, plannen en bestuur
lijke uitspraken die invloed uit kunnen oelenen
of beperkingen kunnen opleggen aan de
besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld.



15. gemeente 'Maasbracht
..

Verwezen word! naar de inspraakreaetie tegen
hel Milieubeleidsplan 1995-1998van de provincie·
Umburg. Verzocht word! dezeinspraakreaetie, .
voor zover relevanl, te betrekken bij hel MJP-GA
II.' .

16. NVCA

De sla.rtnolilie kenmerkl zich dooreen eenzijdige
op Nederland gerichte benadering. Helopslellen
van een MJP is een verplichling die voortvloeit
uil richtlijn 75/442/EEG. Een belangrijk doel van
deze richllijn is hel harmoniseren van welgeving
in de Ud-Slalen en helvoorkomen van ongelijke
mededingingsvoorwaarden. In dil verband is
relevanl dal in a.rtikel 5 hiervan is aangegeven
dal de EG als geheel zelfverzorgend moel.zijn
en dallidslaten afzonderlijk naar dil doel kunnen
slreven. De Nederlandse overheid gaal hierin
verderen hanleerl geslolen grenzen als uilgangs
punt. De NVCA verzoekt nadrukkelijk een
vergelijking op milieu-effeeten Ie maken lussen

. 'geslolen grenzen' en 'open grenzen'.

In de sla.rtnolilie worden lal van begrippen
gebruikt y.'aarover verschil van inlerprelatie
mogelijk c.q. waarschijnlijk is.

De aandaChlsvelden in hel MER (label 4.3, pagina
13) zijn Ie' beperkt. Niel eerder is voor de
vastslelling van hel overheidsbeleid m.b.t.
gevaarlijke afvalsloffen een m.e.r. uilgevoerd. Nu
mel hel MJP-GA II hel beleid m.b.t. gevaarlijke
afvalsloffen inlegraal word! herzien, is er naar
onze mening aanleiding om aile onderdelen van
hel beleid op hun milieu-effeclen Ie beschrijven.
In de sla.rtnolilieworden ook enige uilgangspunten
gehanleerd (zoals producenlenverantwoordelijk
heid en zelfvoorziening) waarvan de gevolgen
voor hel milieu en doelmatigheid niet zijn
beoordeeld.
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Mel betrekking tolgevaarlijke afvalsloffen word!
in deze inspraakreaetie bezwaar gemaakt legen
hel slorlen van AVI-afvalsloffen die aan Ie
merken zijn als C2-afvalsloffen op de slorllocalie
GAM. Naar aanleiding hiervan word! opgemerkt
dal de provincies verantwoordelijk zijn voor het
realiseren van voldoende slorlcapaciteil voor de
AVI-reslsloffen. In hel MER en hel MJP-GA II
zullen geen uilspraken gedaan worden over de
localies hiervoor.

De EG-bepalingen gelden als randvoorwaar
den voor het MER (zle rlchllijn 3.2.1). Hel
Nederlandse uilvoerbeleid is erop gerichl om
aileen afvalsloffen Ie expOrleren indien verwerking.
In hel builenland op hoogwaardigere wijze
plaalsvindt. In richtlijn 5.2, onder 6, wordt
gevraagd de criteria voor in- en uitvoer In
beschouwlng te nemen. In hel MJP-GA II zal
hel in- en uilvoerbeleid uilgebreid loegelichl
worden, waarbij levens onderscheid gemaakt zal
wordenlussen uitvoer len behoeve van recycling
en uilvoer len behoeve van (eind)verwijdering.
In rlchtlijn 5.4.3, onder 6, wordt gevraagd om
verbranding In DTO's te vergelijkenmet
verbranding In (bultenlandse) cementovens•.

In rlchtlijn 9.4 wordt gevraagd om eenduldlge
definities, afkOrlingen en begrippen.ln richtlijn
9.5 wordt gevraagd om een verklarende
begrippenlijst en een Iijst van gebrulkte
afkortingen.

In de inlelding blj de richtlijnen Is aangegeven
welke beleidsontwikkelingen In het MER
behandeld worden (zie verder hoofdstuk5 van '
de richtlijnen). In hel MER zullen aileen allema
tieven worden onlwikkeld voor beleldsaspeeten
waarvoor wijzigingen voorzien zijn. De overige
onderdelen van hel beleid zoals vaslgelegd in
hel MJP-GA I is immers aan te merken als
beslaand beleid. Beslaand beleid behoefl niel
bemerd Ie worden. In a.rtikel 10 van hel Besluil
m.e.r. 1994 is immers aangegeven dal hel maken
van een MER niel verplichl 'is als hel besluil na
inwerkinglreding van hel Besluit m.e.r. 1994 voor
dezelfde aetiviteil opnieuw moet worden genomen
omdal het besluil slechls geldt voor een daarin
aangegeven termijn en er geen verandering van
de activileil plaatsvindt. Zie ook de behandeling
van de inspraakreaclie van Verol Recycling
Umburg B.V.



Met betrekklng tot afweglngen voor het opnemen
enlof aanpassen van een mlnimumstandaard is
het zinvol om consequent te kijken naar de
verwerklngsmogelijkheden In het buitenland.

In de startnolitie Qnclusief bijlagen) worden enige
onjuistheden, inconsequentiesenonvolledigheden
geconstateerd. .

De karakterisering van de' minimumstandaard
dient voldoende inzichtelijk te zljn en een
(objectieve)vergelijkingmetaIIematievemethoden
toe te laten.

In hoofdstuk 5 van de startnotitie worden een
aantal verschillende beoordelingscriteria aangege
ven. Absolute helderheid over de te hanteren
criteria is noodzakelijk voor een goede afweging
in het MER. In dit kader is verder van groot
belang dat er een methodiek aangegeven wordt
waarop de verschillende criteria kunnen worden.
vergeleken c.q. afgewogen.

De Tussentijdse wijziging MJP is oog niet
vastgesteld door het bevoegd gezag en deze
wijzigingen kunnen dan ook niet beschouwd
worden a1s vigerend beleid.

Met betrekking tot oliehoudende sludges wordt
opgemerkt dat a1s knelpunt ontbreekt de grote
verschillen die er zijn bij de reiniging van de
waterfractie. Het formuleren van €len minimum
standaard daarvoor is aan te bevelen.

Met betrekking tol afgewerkte olie is a1s knelpunt
opgenomen dat de uitvoering van de Inzameling
suboptimaal is. Dit is volgens de NVCA niet
terecht. Verder wordt opgemerkt dat a1s knelpunt
ontbreekt het regeneren van afgewerkte olie. Deze
verplichting is aan de Ud-Staten opgelegd
middels de richtlijn afgewerkte olie van de EG
(75/439/EG). Regeneratie zou a1s minimumstan
daard moeten worden opgenomen.
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Blj de afweglngen voor het opnemen enlof
aanpassen van een minlmumstandaard dienen
in principe aile reele a1tematieven bekeken te
worden, dUs ook verwerkingsmethoden die In het
buitenland worden toegepast.

De startnotitie is Inmiddels gepubliceerd en kan
dan ook niet meer aangepast worden. Deze
opmerkingen zullen betrokken worden bij hetMER
en het ontwerp-MJP-GA II, waarbij uiteraard
gestreefd wordt naar een juist, consistent en zo
volledig mogelijk verhaal.

In het MER dienen verschillende a1tematieve
verwerkingsmethoden vergeleken te worden ten
behoeve van het bepalen van de minimumstan
daard. In hoofdstuk 7 van de richtlijn wordt
gevraagd om een vergelijklng tussen de
verschilllllnde allematieven m.b.t. de verschil
lende minimumstandaarden.

Dit is een terechte opmerking. Verwezen wordt
naar hoofdstuk 6 van de richtlijnen (met name
richtlijn 6.3.1). Voor vier sectoren wordt
gevraagd de gehele keten in beschouwlng te
nemen.

De Tussentijdse wijziging MJP is Inmiddels wei
vastgesteld.

Het betreffende knelpunt is opgenomen bij
de knelpunten in richtlijn 4.4.3., onder ,2. Het
vaststellen van lozingsnormen in Nederland is
echter primair de verantwoordelijkheid van de
waterkwailleitsbeheerders. Lozingsnormen kunnen
wei €len randvoorwaarde zijn en dienen dan op
grond van richtlijn 3.2.1 beschreven te worden.
Bovendien zijn hoeveelheid en aard van het
afvalwater aan te merken a1s milieu-effect en
dienen op grond van richtlijn 6.1. en 6.2 beschre... ·
yen te worden. .

De suboptimale inzameling heeft betrekking
op klelnverpakkingen afgewerkte olie (zie
rlchtlijn 4.4.3, onder 4). In het MJP-GA I is
aangegeven dat de voorkeur gegeven wordt aan
destillatie met €len chemische behandeling. Dit
beleid wordt gecontinueerd, tenzij de betreffende
beschikkingen In beroep vernietigd worden. De
betreffende EG-Richtlijn zal ongetwijfeld bij dit
beroep betrokken worden.



Bij scheepsafvalstoffen ontbreekl a1s knelpunt
de intemationaal sterk afwljkende (Iagere) normen
voor de verwerking. .

Kunststolhoudendegebruiklechemicalienverpak
kingen worden wei degelijk verwerkl.

Batterijen worden op dit moment ter verwerking
naar de V.S. geexporleerd. Dit is In tegenspraak

.met het EG-beleid dat uttgaat van zelfvoorziening
voor de EG aIs geheel. Oat is te realiseren door
batterijen zoveel mogelijk asn de bron en/of
inzameling teschelden. Hoogwaardigeverwerking
binnen de EG is dan .realiseerbaar.

Bij de te onde,rzoeken beleidsontwikkeling
ontbreekl een afweging tussen verbranding In
een DTO en AVI's.

NVCA is een absoluut tegenstander van eEln
afvalmanagementfunctie bij een bedrijf. A1s een
managemenlfunctle a1s zinvol is. dan dient dit
een overheldstaak te zijn.

Bil batterijen zou onderzocht moeten worden of
er geen mogelijkheden zijn tot verwerking in de
EG. Verder ontbreekl een minimumstandaard.

Bij oliefilters ontbreekl onderzoek naar a1tematie
ven, bijvoorbeeld cryogene technieken en
technieken waarmee hergebruikvan de olie- en/of
papierfractie mogelijk wordt.

Beleid zou onderzocht moeten worden om de
knelpunten bij de non-ferro afvalstoffen op te
lossen.

Het verdient de voorkeur eerst het MER af te
ronden en daarna pas het MJP-GA II op te
stellen. De afweging op milieu-effeeten dient
immers vooraf te gaanaan het formuleren van
beleidsmaatregelen.
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Dlt knelpunt Is opgenomen In'rlchtlijn 4.4.3,
onder 5.

. .

Bedoeld wordt dateen hoogwaardige verwer- .
k1ngontbreekt (zle richtlljn 4.4.3, onder 8).. .
In rlchtlijn4.4.3, onder 17, Is het ontbreken

. van een verwerklngsmogelijkheld blnnen de
EG (met als gevolg de export naar de V.S). \
opgenomen als knelpunt. In richtlijn 5.4.3,
onder 11, wordt gevraagd een mlnlmum
standaard te formuleren voor de verwerking
van batterljen. .'

In richtlijn 5.4.3, onder 6, wordt gev~aagd om
een mlnimumstandaard te ontwikkelen c.q.
aan te passen voor te verbranden afvalstoffen.
Hierbij dient verbranding In een DTO, een RO
~nclusief AVI) en een cementoven In beschou
wing te worden genomen.

In het ontwe~-MJP-GA II zal expliciet aandacht
geschonken worden aan de afvalmanagement
funetie. Dit is echter geen aspect dat relevant Is
voor het MER.

In richtlijn 4.4.3, onder 17, is het ontbreken
van een verwerkingsmogelijkheid blnnen de
EG voor alie batlerijen als knelpunt aangege
ven.ln richtlijn 5.4.3. onder11,wordt gevraagd
een minimumstandaard te formuleren voor
batterijen.

In richtlijn 5.4.3, onder 12, wordt gevraagd om
altematieven te vergelljken voor de verwerklng .
van oliefilters.

Deze knelpunten betreffen onvoldoende preventie
draaisels met olie en de onduidelijke status van
non-ferrometaalafvaJsloffen (grondstof - afvaIslof).
Deze aspecten zijn niet relevant voor het MER.
Zoals reeds eerder opgemerkt. word! momenteel
een AMvB voorbereid m.b.t. afvalstof/grondstof.

Tegelijkertijd met het MER zal het ontwe~-MJP
GA II opgesteld worden. De gegevens die
voortkomen utt de vergelijking tussen de verschil
lende a1tematieven, zullen in het ontwerp-MJP
betrokken worden. Op dit ontwerp-MJP is
vervolgens' inspraak mogelijk. Zle ook de
Inlelding op de rlchtlljnen en richtlljn 3.1.2,
5.5.2 en 5.5.3.



In deze m.e.r.-procedure zijn bevoogd gezag en
initiatlefnemer dezeKde. Oat leid! tot belangenver
strengeling. Het is dan ook gewenst additionele
waarborgen in te bouwen.

Het MER zal getootst worden.door de Commissie
voor de milieu-effectrapportage. Oat bevoogd
gezag en initiatlefnemerdezeKde zijn, is gebruike
Iijk voor een beleidsMER.

. .

17. Booy Beheer B.V., Booy Clean B.V., Afvalverwerking Botlek B.V. en Booy Port Services
B.V•.

VelWezen word! naar de inspraakreacties op het
ontwerp-MJP I en de Tussentijdse wijziging;
Verzocht word! aan de resterende punten in het
kader van de vaststelling van de richUijnen
opnieuw aandacht te besteden.

Op grond van diverse EG-Richtlijnen en met
name EG-Verordening 259/93 dient onderscheid
gemaakt te wordentussen afvalstoffen die
bestemd zijn voor nuttige toopassing en afvalstof
fen die bestemd zijn voor vernietiging. De in- en
uitvoer van oliehoudende sludges van zusterbe
drijven zou moeten worden toegestaan.

Onder de criteria voor doelmatlgheid word! o.a.
gewezen op de criteria "overheersend overheids
belang in de eindvelWerking" en "spreiding van
voorzieningen". Niet valt in te zien waarom het
overheidsbelang overheersend zou moeten zijn.
Ten onrechte wordt niet nader geconcretiseerd
waaruit de gesignaleerde wijziging en invulling
van het begrip doelmatigheid exact zou moeten
bestaan.

Toegejuicht wordt de doelstelling dat geen
onnodige schakels in de velWijderingsketen
mooten worden toogestaan. Zo enigszins mogelijk
moet vergunningverlening plaatsvinden voor de
hele schakel van activiteiten.

Gebruikte begrippen zoals hoogwaardig zUlien
moeten worden gedefinieerd.

38

VelWezen word! naar de nota van aanpassing
MJP-GAIen de notavan aanpassing Tussentijd
sa wijziging MJP-GA I. Verder wordt verwezen
naar de richtlijnen 2.7,4.1.2,5.2 (onder 1,2
en 5), 5.4.3 (onder 4 en 6), 5.3 (onder 2), 9.4
en 9.4.

In het MJP-GA II zal het in- en uitvoerbeleid
uitgebreid toegelicht worden, waarbij tevens
onderscheid gemaakt zal worden tussen uitvoer
ten behoeve van recycling en uitvoer ten behoove
van (eindlvelWijdering. Hierbij zal uiteraard uitge
gaan worden van de EG-Verordening. De EG
bepalingen gelden als randvoorwaarden voor
het MER (zie richtlijn 3.2.1). In richtlljn 5.2,
onder 6, wordt gevraagd om de criteria voor
in- en uitvoer in beschouwing te nemen.
Overigens kennen de EG-bepalingen geen
.speciale positle toe aan zusterbedrijven.

Het begrip doelmatigheid zal uitgebreid aan de
orde komen in het ontwerp-MJP-GA II en - voor
zover relevant - ook in het MER.

Oil word! voor kennisneming aangenomen. Verder
wordt verwezen naar richtlijn 5.2, onder 1.

In richtlljn 9.4 wordt gevraagd om eenduldige
definities, afkortingen enbegrippen.ln richtlijn
9.5 wordt gevraagd om een verklarende
begrippenlijst en een lijst van gebruikte
afkortingen.



De schaalgrootte van de structuur waarbij
conlinuiteit en hoogwaardigheid gegarandeerd
worden, dient zOOanig te zijn dat de verwijdenngs
faciliteiten niet teveel verspreid worden over het
land. De nchtlijnen zouden zich mede moeten
nchten op onderzoel< naar de relalie grootscha-
ligheid en meer respens. '

Concurrenlie rnet veel bedrijven is uiteraard
bevorderlijk voor en andere zaken. doch dit
oogmerk mag niet tot gevolg hebben dat teveel
wordt versnipperd. '

De Tussentijdse wijziging voorzag niet in bet
loslaten van de koppeling bewaren/verwerken.
doch in het loslaten van de koppeling inzame
len/bewarenNerwerken;

Afgevraagd wordt hoe het mogelijk is om in het '
MJP-GA /I methoden van verwerkingen of
voorzieningen vast te stellen. Voldoende ruimte
moet worden ingebouwd voor ,innovalies e.d.

Bepleit wordt dat de capaciteit voor eindverwer
king niet te beperkt wordt begrensd, teneinde
voldoende ruimte te hebben voor o.a. achtervang':'
en voortuinfunclie en opvangen piekaanbod.

Met betrekking tot de standaardvergunningenter
min word! een basistermijn van tien jaar of langer
bepleit.

Gewezen wordt dat door irisprekers zojuist een
MER is afgerond waann verwerkingstechnieken
voorverschillende sectoren worden beschreven.

Insprekers ondersteunen het creeren van een
alvalmanagementfunclie' bij AVR niet.

Voor wat betreft de categorie brandbaar gevaarlijk
alval. zou de aandacht niet specifiek op DTO
verbranding, maaropverbranding inhet algemeen
moeten zijn gerichl. Onderscheid moet gemaakt
worden tussen verbranden van alvalstoffen als
subslituutbrandstof en verbranding waarbij
energieterugwinning plaatsvindt. Niet aileen
zouden criteria voor verbranden in DTO-l 0
vastgelegd moeten worden, maar ook voor de
overige verbrandingscapaciteit.
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Dit hangt samen met het aantoo vergunninghou
ders. In rlchtlijn 5.2, onder 4, wordt gevraagd
am het nut van het beperken 'van het aantal
vergunninghouders en van capaclteitsregule
ring in beschouwing te nemen.

In richtlijn 5.2, onder 4. wordt gevraagd het
nut te bekijken van de beperking vanhet
aantal vergunninghoudersen van capaciteits
regulerlng.

Dit, is correct.

In het MER zullen verschillende OOtematieven
vergeleken worden. op basis waarvan een
minimumstandaard vastgesteld kan worden. Door
het vastleggen van een dergelijke standaard wordt
het minimum vastgesteld. zodat er ruimte is voor
innovaties.

In richtlijn 5.2. onder 4. wordt gevraagd het
nut van capaciteitsregulering te bekijken.

In richtlijn 5.2. onder 5, wordt gevraagd na
te gaan of de vergunningtermljn van vijf jaal'
gehandhaafd moet worden. '

Dit MER is bekend.

In het ontwerp-MJP-GA /I zoo expliciet aandacht
geschonken worden aan de alvalmanagement
functie. Dit is echter geen aspect dat relevant is
voor het MER.

In richtlijn 5.4.3, onder 6. wordt hierrlaar
gevraagd. Met betrekking tot de criteria wordt
opgemer1d dat in deze richllijn een algemenere
formulering is opgenomen: als de afWeging
voor verschillende categorieen anders ullvalt.
worden hiermee in feite criteria vastgelegd.

..



Toegejuicht wordt dat meer hoogwaardige
verwerking'van zandfractie en teruggewonnen
olie moet plaatsvlnden. Insprekers zijn voome- '
mens een rotordisc te installeren ten behoeve
van de hoogwaardige reiniging van dezandlractie.
Toegejuicht wordt dat nader aandacht besteed
moet worden aan het door insprekers ontwikkelde
a1tematief voor, het installeren van ONO+.

Voor de sector vloeibare koolwaterstoffen zou
nader aandacht moeten worden Iiesteed aan
fractiorieren.

De tarieven voor de afgifte van oliehoudende
sludges zijn te hoog.'

De scheepsafvalstoffensector zal nader op
overcapaciteit moeten worden onderzoch!.

In de organisatiestructuur (Projectgroep MJP en
Stuurgroep MJP) wordt een vertegenwoordiging
van private ondememingen en de NVCA gemis!.
Het Iijkt er nu op dat de overheden, zonder
raadpleging van de marktdeelnemers, beslissen
over bijstelling van het MJP. Inspraak van de
private ondememingen kan hierbij echter niet
worden gemis!.

Vraagtekens worden gezet bij de te volgen
procedure omdat het er op Iijkt dat de opsteller
van de nolitie ook zelf de richtlijnen vaststel!.

De voortuinfunctie van bewerkers met het oog
op de kwaliteit van aan te leveren produkten bij
de CBE moet worden onderzocht.

Op zich zelf wordt toegejuicht dat een landelijk
rechtsgebied wordt voorgestaan, doch dan zal
eerst de bestaande overcapaciteit gesaneerd
moeten worden. In het overzicht wordt de positie
van HOI's gemis!.

, In richtlijn 5.4.3, onder 1 en 3, wordt hlernaar
gevraagd.,

In richtlijn 5.4.3, onder 5,'wordt hiernaar
gevraagd.

Zoals aangegeven in de Tussentijdse wijziging,
werd sen optfmale marktwerking beperkt door
de beperkte omvang van de rechtgebieden en
de verplichte koppeling van de vergunningen voor
het inzamelen, bewaren en bewerken. Hierdoor
kwamen de kosten voor de verwijdering niet op
het laagst mogelijke niveau te liggen. Daarom
wordt in de Tussentijdse wijziging een landelijk '
inzamelrecht ingevoerd en wordt de koppeling
tussen inzamelen en bewerken losgelaten.

In richtlijn 5.2, onder 4, wordt gevraag"d het
nut te bekijken van de beperking van het
aantal vergunninghoudersenvan capaciteits
regulering.

Tijdens het opstellen van het MER en het
ontwerp-MJP-GA zal overleg worden gevoerd
met de NVCA Het MER en het ontwerp-MJP-GA
zullen ter inzage gelegd worden en hierop is
inspraak mogelijk.

I

Dit is correct. Initiatiefnemer en bevoegd 'gezag
zijn in dit geval gelijk, maar dat is gebruikelijk bij
een beleidsMER.,

In het MJP-GA.I aangegeven beleid ten aanzien
van afgewerkte olie wordt geconlinueerd, tenzij
de betreffende beschikkingen in beroep vemietigd
worden.

De Tussentijdse wijziging, waarmee een landelijk
inzamelrecht wordt geintroduceerd, is inmiddels
vastgesteld.
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BIJLAGE 3 : sam~nvattlng advles van de Commissie voorde mIlieu-effectrapportage

HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES ":','

.

Het beleidsstandpunt inzake de verwljderlng van gevaarlljke afvalstoffen wordt
elke drie jaar bijgesteld in een MeeIjarenplan. Het eerste MeeIjarenplan' voor
de periode 1993-2003 is in junl 1993 vastgesteld. De MInister van Volks
gezondheid, RUlmtelljke Ordening en MUieubeheer en de twaalfprovlnclen (het
Interprovlnclaal Overleg) hebben het voornemen het tweede MeeIjaren Plan
Gevaarlljk Afva1 (MJP-GA ~I) vast te stellen voor de periode 1996~2oo6. ,

De Commlssie vrnagt in h~aradvies voor ri~ht1ljnen voor onderstaande punten
speclfteke aandacht. .

De Commlssie acht het van groot belang dat In het MER gebrulkte begrtppen
als verwerktng en eindverwerktng worden voorzlen van definities en dat deze
begrtppen consistent in het MER worden gehanteerd.
Aangegeven dient te worden in hoeverre het MJP-GA II met het oog op invulling
van het begrtp doelmatigheld, beslulten zal formuleren ten aanzien van de
capaclteitvan voorzleqingen voor verwerktng en eindverwerking en in hoeverre
het MER dient ter onderbouwlng van deze ,beslulten.

Het MER dient een beschrijvlng te geven van het beleid, zoals vastgesteld in het
MJP-GA I en de Tussentijdse wljzlgtng van het MJP-GA 1. Daarblj dienen de
daarlnvastgelegde criteriavoor doelmatigheid, het streven naar hoogwaardlger
vormen van afvalverwljderlng, het ultgangspunt van zelfvoorzlening en van
producentenverantwoordelljkheid te worden beschreven. • .'
Bet hUidlge aanbod dient te worden beschreven en de verwachte (autonome)
ontwikkeling in de komende tien jaar, waarbij wordt ultgegaan van reallsatie
van het beleidsscenario van het MJP-GA 1. Dehuidlge wljze en capacltelt van
verwerktng en elhdverwerktng dient te worden aangegeven.
Het MER dient aan te geven welke ontwlkkelingen zlch sinds de vaststelling
van het MJP-GA I hebben voorgedaan die leiden tot een veranderende invulling
van het begrtp doelmatigheid en welke knelpunten als gevolg hiervan zljn
ontstaan.
Daarnaast dlenen per sector de knelpunten blj de verwerktng en eindverwer·
king te worden beschreven.

Op basis van een beargumenteerde selectie van de voor het MER relevante
knelpunten kunnen via twee stappen alternatieven te ontwlkkelen.
Allereerst kunnen een aantal algemene beleidsalternatievenworden ontwikkeld.
De Commissle geeft in overwegtng om naast de in de startnotitie genoemde
alternatieven voor respon,s-verhogende maatregelen en kwalitatieve preventie,
algemene beleidsalternatieven uit te werken, gertcht op:,
• beperking van rechtgebieden en het stellen van pllchtgebieden;
• beperking van het aantal vergunninghouders;
• koppeling van activitelten van meerdere schakels in de verwljderingsketen;
• de criteria die worden gehanteerd blj in- en ultvoer.
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, "
sectoren. al1:ernatiev"en ."oor verwerklilg' en' elrld~rerwerk:line:

.worden ontwikkeld. dienen deaIgemene beleldsaltema~evenvertaal<l te 'woJrde,n
Ih verscMlende aanbodscenarlo's voor die sector,.·.·..... ·.."·. .... . '.
lin de tweede stap worden mede op basis van deze aanbodscenarto's per sector'
altematieven voor methoden en eventueel capaclteltenvan verwerklng en elndc

verwerklng ontwlkkeld. De Commissle geeft'!Ii haar adVies voor een aantal
sectoren een aanvulllng dan wei speclficatie In overwegtng op de In de start-
notitie beschreven Inhoud van deze altematieven. .

'De Irtilleugevolgen van de algemene beleldsaltematieven kunnen worden
beschreven aan de,hand van een beschouwlng over de verschulvlng van stro
men blnnen de afvalketen en een daaraan gekoppelde beschouwlng over te

. verwachten ml1leu-effecten. bljvoorbeeld aan de hand van relevante kental1en.
De mUleu-gevolgen van de altematieven voor verwerklng en elndverwerkling
dlenen zoveel mogelijk kwantitatiefte worden aangegeven. Dewljze waarop dlt
kan gebeuren zal afhankelijk z1jn van de beschlkbaarheld en de kwalltelt van
gegevens over met name de relatie tussen afvalstroom en milieu-effect. tie
meest geelgende methode zal dan ook per sector kunnen verschUIen. De
Commlssle geeft In een bljlage een aantal aandachtspunten blj de keuze voor .
multi-criteria: analyse, kental1en-methodlek dan wellevens-cyc1us analyse en
daaraan gekoppeld een aantal aandachtspunten blj de toepasslng van deze
technleken.

De Commlssle advlseert om zowel de algemene beleldsaltematieven als de
altematievenvoor verwerklng en elndverwerklng allereerst onderllng met elkaar
te vergelijken. Het verdlent aanbevellng ook de effecten van algemene belelds- .
altematieven te vergelijken met de effecten van altematieven voor verwerklng
en elndverwerklng. Het verschU In rendement van algemene beleidsaltematie
ven ten opzlchte van altematieven voor verwerklng en elndverwerklng kan
daarmee z1chtbaar gemaBkt worden. '
Vanult de vergelljklngvan altematieven kan per sector een rneest mUieuvrlen
delljk altematief worden ontwlkkeld.
De ultelndelljke samenstelling van het voorkeursaltematief dlent In het MER
te worden beargumenteerd..
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