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1. INLEIDING 

PROVAG b.v. verwerkt op het moment vliegas en bodemas uit electriciteitscen
trales, zuiveringsvliegas en fijnerts door middel van koude immobilisatie. 
PROVAG b.v. heeft nu het voomemen om de activiteiten uit te breiden met het 
koud en/of thermisch immobiliseren van diverse soorten afvalstoffen, 
waaronder E-as (vliegas en bodemas), AVl-vliegas, zuiveringsvliegas, gieterij
reststoffen, papierslib en ander organisch slib en zand1

). Fijnerts en walsafslag 
zullen alleen gepelleteerd worden ten behoeve van hergebruik in de staalindus
trie. Daamaast zullen afvalstoffen/materialen doorgevoerd worden. 
De initiatiefnemer heeft in de startnotitie aangegeven dat, om te voorkomen dat 
telkens wanneer zich 'nieuwe' afvalstoffen aandienen een m.e.r.-procedure 
moet worden uitgevoerd, ook het uitvoeren van pro even met andere afvalstoffen 
onderdeel is van het initiatief. De Commissie is van mening dat dit alleen 
mogelijk is indien in dit stadium al kan worden aangegeven wat de te verwach
ten milieugevolgen van de verwerking van deze 'nieuwe' afvalstoffen zijn. In de 
volgende hoofdstukken van dit advies gaat zij hier verder op in. 

Voor deze activiteit zijn vergunningen no dig in het kader van de Wet milieube
heer (Wm) en de Grondwaterwet (Gww). De provincie Noord-Brabantis bevoegd 
gezag voor deze vergunningen. Wellicht is ook een vergunning nodig in het 
kader van de Wet verontreiniging oppeIVlaktewateren waaIVoor Rijkswaterstaat 
bevoegd gezag is. De provincie Noord-Brabant treedt op als coordinerend be
voegd gezag. 

Bij brief van 10 juni 19972
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het milieu
effectrapport. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de 
startnotitie in de Staatscourant3]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 4
]. 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
yen welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

De Commissie is van mening dat de startnotitie al veel voor het MER relevante 
informatie bevat. Bij het opstellen van haar richtlijnenadvies heeft zij deze in
formatie op juistheid, compleetheid en relevantie voor de besluitvorming ge
toetst. Verder richt dit advies zich vooral op die onderwerpen die in het MER 
nog nader aan de orde moeten komen. 

1 In maart 1996 is een m.e.r./vergunningen procedure gestart voor het koud immobiliseren Varl (afval)stoffen tot 
categorie 1- en 2-bouwstoffen (conform het Bouwstoffenbesluit). TIjdens de procedure is duidelijk geworden dat 
het tmmobilisatieproces wat betreft de verwerking Varl AVI-vliegas niet de gewenste resultaten opleverde. De 
m.e.r.-procedure Is hlerop in het najaar Varl 1996 stopgezet. 

2 Zie bijlage 1. 

3 Zie bijlage 2. ' 

4 De samenstelHng hiervarl is gegeven in bijlage 3. 
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2. 

2.1 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Probleemstelling 

In de startnotitie wordt de probleemstelling voor wat betreft het AVI-vliegas 
voldoende uiteengezet. Ten aanzien van de overige te verwerken stoff en dient 
de probleemstelling nader te worden onderbouwd. 
Verder moet worden ingegaan op de proefnemingen die zullen worden uitge
voerd voor het immobiliseren van andere stoffen. Hierbij dient te worden aange
geven welke categorieen en hoeveelheden afvalstoffen hiervoor in aanmerking 
komen. 

De initiatiefnemer was in eerste instantie van plan alleen de bestaande installa
tie voor koude immobilisatie uit te breiden. Nadat bleek dat met koude immobi
lisatie niet de gewenste resultaten bereikt zouden worden. heeft men het voor
nemen uitgebreid tot een installatie waar naast koude immobilisatie. ook ther
misch ge'immobiliseerd kan worden. In het MER dient de keuze voor (een com
binatie van) koude en thermische immobilisatie nader te worden gemotiveerd 
op grond van een beknopte weergave van de stand der techniek op het gebied 
van de bewerking van de te verwerken afValstromen. hierbij kunnen de in de 
startnotitie genoemde onderzoeken betrokken worden. 

In het MER dient verder te worden beschreven: 
• een prognose en mogelijke waarborg van de continuiteit van aanvoer en de 

hoeveelheid te verwerken afValstoffen naar herkomst (eventueel buitenland) 
en verontreinigingsgraad en de kwantitatieve jaarlijkse bijdrage van 
PROVAG b.v. in de verwerking van deze afvalstoffen in Nederland. zowelop 
korte als eventueel langere termijn; 

• in hoeverre de kwaliteit van het eindproduct en de continuiteit in het ver
werkingsprocede afhankelijk zijn van de aard en chemische samenstelling 
van de aan te voeren afvalstoffen; 

• de acceptatiecriteria met betrekking tot de bandbreedte waarbinnen stoffen 
ge'immobiliseerd kunnen worden; 

• welke en in welke omvang overige afValstoffen (eventueel) zullen kunnen 
worden verwerkt en in welk opzicht en in welke mate de immobilisatie-in
stallatie een bijdrage levert (zal gaan leveren) aan de verwerking van deze 
afvalstoffen; 

• de volumetoename van de afvalstoffen ten gevolge van de verwerking (alleen 
bij koude immobilisatie); 

• de afzetmogelijkheden van immobilisaat. rekening houdend met het Bouw
stoffenbesluit en rechtsopvolgende documenten en het provinciale over
gangsbeleid; 

• de kosten van verwerking ten opzichte van storten in de C2-deponie; 
• aanvullende eisen die kunnen worden gesteld aan de verwerking van de 

stoffen en het eindproduct in verband met im- en export binnen Europa. 
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Capaciteit 
In het kader van het bovenstaande dienen in het MER verschillende aanbod
scenario's te worden ontwikkeld. Deverschillende aanbodscenarios dienen ver
volgens te worden gerelateerd aan de bestaande en gewenste capaciteit. 

2.2 Doel 

De beschrijving van het doel in de startnotitie is voldoende. Deze kan in het 
MER worden overgenomen met de kanttekening dat naast het Bouwstoffenbe
sluit ook rekening moet worden gehouden met eventuele rechtsopvolgende 
documenten. 

2.3 Beleid en besluitvorming 

Beleid 
In de startnotitie wordt al een goede opsomming gegeven van de beleidsnota's, 
plannen en wetten die randvoorwaarden en uitgangspunten kunnen bevatten 
voor dit initiatief. Ook wordt reeds vermeld dat in het MER ten aanzien van de 
genoemde besluiten zal worden beschreven wat de invloed ervan is op de 
besluitvorming rondom de voorgenomen activiteit. Daarbij dient ook te worden 
aangegeven wat de concrete beoordelingscriteria zijn waaraan de in het MER 
uit te werken alternatieven en varianten kunnen worden getoetst. Hierbij die
nen onder andere de normen en streefwaarden van het milieubeleid te worden 
betrokken. 
Verder dient in het MER te worden aangegeven wat het provinciale en nationale 
beleid is voor de te verwerken afvalstromen. 

Besluitvorming 
Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het verlenen van vergun
ningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Grondwaterwet (Gww) 
door de provincie Noord-Brabant. Tevens moet worden aangegeven ofhet MER 
ook is opgesteld voor het verlenen van een vergunning in het kader van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater, in welk geval Rijkswaterstaat bevoegd gezag 
is. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium 
nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 

-5-
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3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

• de wijze van opslag en overslag van afvalstoffen, grondstoffen en eindpro
dukten. Hierbij dient met name aandacht te worden besteed aan: 
• de uitvoering van de/het tussendepot(s); 
• het band transport van het product; 
• het discontinue storten (laden van vrachtwagens of schepen). 

Meng- en pelleteerproces 

In het MER dient beschreven te worden: 
• welke afvalstoffen een of meerdere voorbehandelingen zullen ondergaan (in

dien relevant); 
• welke voorbehandelingen dat zijn (bijvoorbeeld voorzeven, malen). 

ImmoblUsatle 

In het MER dient beschreven te worden: 
• welke afvalstoffen in welke hoeveelheden koud dan weI thermisch geimmo

biliseerd worden; 
• welke criteria gelden of welk beslisschema geldt ten aanzien van de keus 

koud versus thermisch (hierbij dient de efficH!ntie en de effectiviteit van de 
verschillende processen betrokken te worden); 

• voor het thermisch proces, in hoeverre er een (mogelijke) wijziging van de 
samenstelling optreedt van het immobilisaat (gehaltes aan zware metalen, 
onverbrande koolwaterstoffen, PCDD /PCDF's); 

• het temperatuurstraject van het thermisch immobiliseren. Motiveer daarbij 
de keuze voor sinteren; 

• de functie van papierslib of organische slibben in het proces. 

Nabewerklngsproces 

In het MER dient beschreven te worden: 
• het type verhardingstraject (afhankelijk van welke afvalstoffen geimmobili

seerd worden); 
• wijze van zeven of anderszins nabewerken. 

Producten en reststoffen 

De hoeveelheid van de eindprodukten moeten worden beschreven. Hierbij moet 
onderscheid worden gemaakt naar thermisch en koud geimmobiliseerde deel
stromen, waarbij minimale en maximale prognoses moeten worden gegeven. 
Voor de verschillende bestemmlngen van het immobilisaat (stort, toepassings
mogelijkheden) alsmede met betrekking tot de opslag en afvoerlogistiek dient, 
in verband met de uitloogbaarheid danwel de stofvorming van het product, 
aandacht te worden besteed aan de eigenschappen van het immobilisaat: 
• het uitlooggedrag van het immobilisaat ofhet uitlooggedrag van het product 

waarin het immobilisaat is verwerkt; 
• fysische duurzaamheid (druksterkte et cetera) van het product; 
• homogeniteit van het product; 
• constante kwaliteit en gevoeligheid daarvan voor te verwachten variaties 

in procesparameters en mengverhoudingen; 
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3.1.6 

3.1.7 

3.2 

• vormbehoud van het immobilisaat; 
• de mechanische eigenschappen van het eindproduct (bijvoorbeeld slijtage

gevoeligheid, noodzaak tot afzeven); 
• de relatie tussen kwaliteit van het eindprodukt en de toepassingsmogelijk

heden; 
• de eisen die het eindproduct stelt aan de wijze van verdere verlading en 

transport (bijvoorbeeld bevochtiging). 

Verder dienen de afval- en reststromen die ontstaan te worden beschreven. Be
schreven dient te worden wat de mogelijkheden voor nuttige toepassing, verde
re verwerking en/of eindverwerking van de reststoffen zijn. 

Energie- en waterverbruik 

In het MER dient beschreven te worden: 
• het processchema van de waterstromen; 
• de omvang van de waterstromen; 
• behandeling van afvalwater van de instaIlatie; 
• het energieverbruik van de verschillende onderdelen van de installatie. 

Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

Per onderdeel dient te worden aangegeven op welke wijze, in welke omvang en 
met welke samensteIling emissies naar de lucht (stof en geur) zullen optreden 
voor aIle in het MER beschreven installaties, proces- en op- en overslagopties 
en transport. Indien mogelijk dient daarbij onderscheid gemaakt te worden tus
sen grof en fijn stof. Met name aan de op- en overslagaktiviteiten van immobi
lisaat uitAVI-vliegas moet nader aandacht worden besteed. Mogelijke wijziging 
in de hoeveelheid verwaaiend stof dient zo goed mogelijk te worden gekwan
tificeerd. 
Verder moeten eventuele emissies naar het oppervlaktewater en de riolering 
worden beschreven, besteed daarbij ook aandacht aan stofemissies naar het 
water. Ook moeten de emissies van continue en incidentele geluidbronnen ver
meld worden. 
Aangegeven moet worden welke maatregelen ofvoorzieningen zuIlen worden ge
troffen om emissies te voorkomen of te beperken. 

Alternatieven 

De keuze van de alternatieven moet worden gemotiveerd. In het MER zijn voor
al de milieuargumenten voor deze keuze van belang. Voor onderlinge vergelij
king moeten de milieueffecten van de alternatieven volgens dezelfde methode 
en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. 
Beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief is verplicht. 
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3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Inrlchtings- en ultvoeringsaltematieven en mitigerende maatregeien 

In aanvulling op de in de startnotitie genoemde mogelijkbeden bij de ontwikke
ling van varianten en alternatieven, is de Commissie van mening dat ook de 
mogelijkbeid bekeken moet worden voor een zo beperkt mogelijk gebruik van 
hulpstoffen ofvervanging daarvan door andere (afval)stoffen. Ook moet worden 
ingegaan op de mogelijk gebruik van oppervlaktewater in plaats van grondwa
ter. Daarnaast moet in aanvulling op de in de startnotitie genoemde emissiebe
perkende maatregelen, ook worden ingegaan op de mogelijkbeden van het (ge
deeltelijk) overkappen van de opslag, het beperken van de valhoogte, het plaat
sen van windschermen, het bevochtigen van de voorraden en de wenselijkbeid 
van een deNOx-installatie. 
Ten aanzien van de uitvoering van rookgasreiniging van de thermische in
stallatie zijn verschillende alternatieven mogelijk, zoals droog, semi-droog of nat 
systeem en variaties daarop. Omdat volgens de startnotitie het ontwerp nog 
niet bekend is dient in het MER een globale vergelijking van de verschillende 
alternatieven voor rookgasreiniging getoetst te worden aan de volgende criteria: 
• realiseerbare emissieniveau's onder de grenswaarden in het Besluit lucht-

emissies afvalverbranding: 
• bedrijfszekerheid; 
• ontstaan van afvalwater; 
• ontstaan van (herbruikbare) afvalstoffen; 
• bedrijfskosten; 
• mogelijk toepassing verwijdering stikstofoxiden. 

Nulalternatief 

Naar de mening van de Commissie is er geen reeel nulalternatief. Volstaan kan 
worden met het beschrijven van de huidige milieusituatie, inclusief autonome 
ontwikkeling. Milieugevolgen van alternatieven moeten concreet worden ge
maakt door vergelijking met deze referentie. 

Meest mUieuvriendeUjk aitematief 

Ret meest milieuvriendelijke altematief (mma) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkbeden ter bescherming en/of ver

betering van het milieu. 

Ret mma dient volwaardig in het MER te worden beschreven. Het kan worden 
beschouwd als een zo milieuvriendelijk mogelijke uitvoering van de verschillen
de onderdelen van de installatie gecombineerd met de maximale milieu-be
schermende maatregelen, het minimaliseren van de stofemissie met name bij 
de opslag en de afvoerlogistiek (zie ook paragraaf3.2.1), het voorkomen van het 
ontstaan van reststoffen en het zoveel mogelijk nuttig toepassen van eindpro
dukten. 

-9 -
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4. 

4.1 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN GE
VOLGEN VOOR HET MILIEU 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wikkeling hiervan moeten worden beschreven als referentie voor de beoordeling 
van de te verwachten milieueffecten (referentiesituatie). Daarbij is de autonome 
ontwikkeling de toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat de voorge
nomen activiteit of een van de altematieven wordt gerealiseerd maar waarbij 
weI rekening wordt gehouden met eventuele effecten vall voltooide en lopende 
ingrepen en ingrepen die als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden voor
zien. 

Ret studiegebied omvat de locatie en haar omgeving. voor zover daar effecten 
van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu-aspect (lucht, 
bodem, water, et cetera) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De 
begrenzing van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart wor
den aangegeven. 

Inzicht dient te worden gegeven in het huidig grondgebruik in het studiegebied 
en de ligging en aard van gevoelige bestemmingen (woon- en natuurgebieden 
et cetera). 
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden 
of de effecten tijdelijk of permanent zijn, ophefbaar of onomkeerbaar, of ze zich 
afspelen op korte of op lange termiJn, in hoeverre er cumulatie (versterken of 
uitdoven van effecten) kan optreden en of er sprake is van positieve effecten. 
Verder moet behalve de meest waarschijnlijke ontwikkeling ook de slechtst 
denkbare situatie ("worst case") worden beschreven. Onzekerheden en onnauw
keurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte gegevens moeten 
worden vermeld. 

Lucht 

In de startnotitie zijn al inschattingen voor de stofverspreiding opgenomen. De 
Commissie merkt op dat deze berekeningen aIleen zijn gebaseerd op het koud 
immobiliseren van E-as. Deze informatie moet in het MER worden aangevuld 
met voorspellingen aangaande stofemissies als gevolg van het koud en/ of warm 
immobiliseren van de verschillende afvalstoffen. Verder dient in elk geval nog 
de emissie en depositie van een aantal relevante zware metalen en chloordiben
zodioxinen en -furanen worden aangegeven. 

4.2 Water 

Indien blijkt dat er lozingen op het oppervlaktewater zullen plaatsvinden dient 
in het MER beschreven te worden wat de gevolgen hiervan zijn. 
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4.3 Geluid 

In de startnotitie is aangegeven dat de PROVAG in de toekomst continu in 
bedrijf zal zijn. Tevens komt met betrekking tot geluid de vigerende situatie niet 
overeen met de vergunde grenswaarden in de milieuvergunning en blijkt er ten 
zuiden van de inrichting nog een incidentele woning te zijn. Ook dient er nog 
een toetsing plaats te vinden voor de zonering/sanering van het industrieter
rein. In bet MER dient de huidige en toekomstige geluidssituatie te worden 
beschreven alsmede de oplossingen ten aanzien van de (mogelijke) knelpunten. 
Ook de toename in geluidniveaus als gevolg van de aan- en afvoer moet be
schreven worden. 

4.4 Volksgezondheid 

5. 

In het MER dient. afhankelijk van de resultaten van de verspreidingsberekenin
gen van stofverspreiding van ondermeer gieterijreststoffen en AVI-vliegas
immobilisaat. aandacht te besteden aan volksgezondbeidsaspecten. De moge
lijkheid bestaat dat het eindpradukt verwaaibaar stof met PCDD /PCDF's bevat. 
dat bij op- en overslag vrij kan komen waardoor een zodanige depositie op
treedt. dat een significante bijdrage zou kunnen ontstaan. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten on
derling en met de referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin. dan weI de essentiele punten waarop. de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de altematie
yen verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grand van kwantitatieve in
formatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 
Hoewel dit geen verplicbt deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende altematieven. 
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9. SAMENVATTING VAN HET MER 

De samenvattlng is het dee! van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vonners en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeUng zijn van de in
houd van het MER. Daarbij moeten de belangrtjkste zaken zijn weergegeven, 
zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen actlviteit en de alternatleven; 
• de belangrtjkste effecten voor het milieu bij het ultvoeren van de voorgeno

men actlviteit en de alternatleven; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectle van 

het mma en het voorkeursalternatief; 
• belangrtjke leemten in kennis. 

-13-
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

t.b.v. een inrichting voor het koud en thennisch 
immobiliseren van afvalstoffen door 

PROVAG b.v. (te Geertruidenberg) 

(bijlagen 1 tim 3) 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 juni 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advles ult te brengen 

Provincie 
Noord-Brobont 

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer 

Ons kenmerk: 445675 
Uw kenmerk : -
Afdeling : LGM 
Doorkiesnr. 1 6812732 
Bijlagen : 7 
Datum : 10 juni 1997 
Onderwerp : Startnotitie MER . 

Geachte commiss i e, 

1 1 jU; 'i iS37 

Provinciehuis 
Brabantlaan 1 

Correspondenlie-adres: 
Poslbus90151 

5200 Me 's-Heflogenbosch 
Fax (073) 612 35 65 

Telefoon (073) 681 28 12 

Commissie voar de milieu-effect
rapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

r--------------- ----------, 

Hierbij doen wij u, mede namens Rijkswate rstaat, directie Noord-Brabant 
toekomen (in zesvoud) de Startnotitie milieu-effectrapportage en de 
bijbehorende kennisgeving Van Provag BV, inzake haar voornernen tot 
uitbreiding Van haar activiteiten me t het koud en/of therrnisch verwer
ken van E-as, zui.veringsv1iegas, fijnertB en zand en B1ib · in haar 
inrichting aan de Centra1eweg e te Geertruidenberg . 

De Startnotitie zu11en wij op 13 juni 1997 bekendmaken in de dag
b1adpers en in de Nederlandse Staatscourant. 
Een exemp1aar van de daartoe strekkende kennisgeving treft u hierbij 
aan . 

Wij verzoeken u ons te adviseren over de te g even richtlijnen inzake de 
inhoud van het Milieu-effe ctrapport . 

Gelet op de a1 eerder in gang ge zette m.e.r.-procedure van Provag BV 
(bij brief van 25 maart 1997 op verzoek van Provag gestaakt) verzoeken 
wij u in deze m. e.r.-procedure om dezelfde samenstelling van de 
werkgroep van uw commissie. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
het hoofd van het bureau 
Procesindustrie en Afvalverwerki ng, 

~{~ 
mr. E . 06~ 

Bij antwoord s.v.p_ onderwerp. datum en kenmerk van deze brief vermelden 

BankrelaUes: ING Rekening nr. 67 45.60.043, Postbank nr. 1070176 t.n v. Provincia Noord-8rabanl 



BIJLAGE 2 

Keuulsgeving van de startnotitie in Staats courant ur. 110 d.d. 13 juni 1997 

/ 

Milieu-effectrapportage 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brnbanl 
maken mede namens Aijkswalerslaal dilJ!ctie 
Noord-Brnbant he! voIgende bekend_ -
provag BV Ie Geertruidenberg heeIt op 
2 jwi 1997 een Slartnotitie ingediend aIs eer.;(e 
stap in een procedure die moelleiden lot he! 
opslellen van een MiIieu~ec\r.IppOrt (Mffil 
i1zake haar voornemeo lot uilbreiding van 
haar actMteiten mel he! koud en/of \hemlisctI 
W!WIlII<en van E-as, zUveringsWegas, fijoerts 
en zand en sial in haar fnrichting san de 
Cenlraleweg 8 til GeertruIdenberg. 

He! doeI van de IIOOIQet1OI1l8I actMteit is he! 
IT1iIieuhygiooi verantwoo!d W!WIlII<en van 
E-as, zuMlringsvIiega, zand, AVI-vliegas, sib 
en restSto1fen lit 4zergieleIjen lot een proc1A<1 
dat bij workeur bImen de randvoorwaarden 
van he! Bouwstoft'enbeskIt kiln wader; 
loegepast sis GeCI6ldaie bouwStol. 

He! OIl Ie steilOO M8'I is bedoeId om de 
gevoIgen van de IIQOIller1ClI1l actMtelteo 
voor l)et_fysIeke mllOO zlchtbaarle maJ<en. 
Naar aanIeIding van de StaMotltIe, v.-aam de 
ntialiefnemer k1g1Ote Iijnen aangeeft wal ~ 
\'OCImElIJ1et1S Is en de k1gekomen teacties en 
~ vande ComrrissIe voorde mlIiev
eIIec1rapportag moeten doOr de bIMlegde 
gezaQsr.stantle ~ WOlden 
opgesteld. die_doOr de Wtla1lefnamei'bt he! 
opstelen van hat MB'I k1 actIt moeten 
WOlden genomen. 

_ ~hetbepaaldek1artke17.14 
van de Wet mIietbeheorwocdl eeriederl1 de 
geiegerheId gesteld oprT1ElI1dIlgOO Ie maken 
<Mlr de Ie gIM!Il1lchlJinen. 

De-Startnotitle Iigt daartoe mel flgang van 
16;n 1997 gecUende 'o4er\Wl<m teri1zageh: 
- hat gemeent8Us van GeeI1nAderberg OIl 

werl<dagen. van 9 lot 12 wr en van 
14 lot 16 ux en boYendien OIl dondeftIag 
van 18 tot 21 uxna lelefonlsctle afspcaak 
mel de afde'ng VAOM van de gemeente 
GeertrUderbe!g. 

- de bIbIiotheek van de proWlCIe 
Noord-&abant. Bmbantlaan 11e 
~-Hertogerbosch tIjdens kanlOOIU1lIl-

De opmeI\<ingen moeten ulter1ijk 14 juIi 1997 
WOlden i1gezonden san Gedeputeerde 
Slaten van Noord-&abant. Postbus 90151. 
5200 Me ~-fiertogenbosch_ 
Oegene die opIi el<ilgen nzendI ka1 wrzoeken 
zijn pe!SOOIl&jl<e gegevens ni9t bekend te 
maken. IIoor de goode 0Ide wocdI opgemeI1<1 
dalln daze lase slechls opm9i1<ingen I<umen 
WOlden gemaakf betrelfende de door de 
b\Mle9de gez8gen Ie maken richtlijnen voor 
hat opstel1en van hel MB'I. 
He! M8'I zal Ie zijner lijd legeIljk mel de 
eanvragen om wrgunningen l<rachIens de 
Wet milielbe11eer en de WeI Y9COCllreiniglng 
oppeMaIdewateren Ie.- ilzage WOlden geIegd_ 

's-Hertogenbosch, Junl 1997 

ProvincIe NOOId-Brobant 
'-


