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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het MER, bij de 
uitwerking van de gevraagde (inrichtings)varianten en in het bijzonder bij de 
uitwerking van de meest milieuvrlendelijke variant (MMV) alsmede de voor
keursvariant. met name aandacht te schenken aan de volgende aspecten: 

Geluid 
In het MER dient beschreven te worden wat de aard en de omvang van de 
geluidhinder op de locatie 'de Groote Plooy' zal zijn. Daarnaast dient te worden 
aangegeven welke mitigerende maatregelen er getroffen zullen worden en tot 
welke geluidreducerende effecten dat zalleiden. Uiteindelijk moet helder worden 
hoe in de definitieve situatie de geluidcontouren komen te liggen in de dag-. 
avond- en nachtperiode. 

Geur 
Op basis van informatie over de geurconcentratie en de geurhinder in de omge
ving. dient te worden beschreven hoe de geursituatie er uit zal komen te zien 
en welke maatrege1en de Initiatiefnemer van plan is te nemen om de geurhinder 
zo veel mogelijk te reduceren tot het aanvaardbare. 

Natuur & landschap 
Het MER dient inzicht te verschaffen in de wijze waarop bestaande ecologische 
en landschappelijke kwaliteiten - met name de Broekheumer beek - in de 
nieuwe situatie gemtegreerd zullen worden. De bestaande groenstructuur vormt 
daarbij het uitgangspunt. Aangezien de Broekheumer beek een, door de ge
meente aangewezen. ecologische verbindingsfunctie heeft. dient deze - voor 
zover mogelijk - op het hUidige niveau gehandhaafd te blljven. Waar ecologische 
kwaliteiten verbeterd kunnen worden, moet - indien mogelijk - daar gebruik van 
gemaakt worden. Een te maken variant dient visueel inzicht te geven in de 
ruimtelijke opzet. Aangegeven dient te worden welke ecologische en landschap
pelijke waarden respectievelijk worden behouden, nieuw ontstaan, dan weI ver
dwijnen. 

Verkeer & vervoer 
In het MER moet ten aanzien van het vervoer (aan- en afvoer. woon-werkver
keer) op de nieuwe locatie een beschrijving worden gemaakt van de optimale 
verkeerssituatie. Beschreven moet worden om hoeveel transportbewegingen het 
za1 gaan (maximaal). Daarnaast moet er ten aanzien van het transport een af
weging komen over de afurikkeling van het vervoer over de weg versus die over 
het water: in welke verhoudingen zal dat in de toekomst gaan gebeuren? 

Water 
Er dient een kwantitatieve beschrijving te komen van effecten van de inrichting 
van de 'Groote Plooy' op de gemiddelde grondwaterstand in het studiegebied en 
van de effecten op de waterbalans. Daarbij is niet aIleen de grondwateraanvul
ling naar het eerste. maar ook die naar het tweede watervoerende pakket van 
belang. 

-1-



De e.fiect n van mitigerende maatregelen dienen voor verschiUende iruiChtings
vartanten te worden doorgerekend en onderling vergeleken. De rnogelijkheid van 
gebruik van regenwater - grijs watergebruik - als proceswater dienl als een 
variant in het MER te worden overwogen. De voor- en nadelen van deze variant 
dienen in he afwegingsproces te worden meegenomen. 
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1. INLEIDING 

Koninklijke Grolsch N.V. heeft, als lnitiatiefnemer, het voornemen om een 
nieuwe bierbrouwerij te realiseren op de locatie 'de Groote Plooy', nabij het dorp 
Boekelo (gemeente Enschede) en daarna de bestaande bedrijfsvestigingen in 
Enschede en Groenlo uit bedrijf nemen. De nieuwe brouwerij zal komen te lig
gen aan de autosnelweg A35 tegenover het industrieterrein 'De Marssteden' met 
een maximale productiecapaciteit van circa 6 miljoen hectoliter bier per jaar. 

De oprichting van een bierbrouwerij is een milieueffectrapportage (m.e.r.)
beoordelingsplichtige activiteit op grond van het Besluit m.e.r. 1994, bijlage 3, 
onderdeel D, activiteit 13.1. Het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Enschede, als bevoegd gezag, heeft geoordeeld dat er in dit geval 
sprake is van bijzondere omstandigheden die het maken van een milieueffec
trapport (MER) rechtvaardigen. 

Zowel het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede, vanwege het 
besluit voor de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer (Wm), als 
het Dagelijks Bestuur van het waters chap Regge en Dinkel, vanwege de Wvo 1

]

vergunning, zijn beiden bevoegd gezag voor deze activiteit. 

Bij brief van 29 mei 19982
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het milieueffect
rapport. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de start
notitie in De Twentsche Courant Tubantia d.d. 11 juni 19983

]. 

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
ven welke informatie het MER tenminste moet bevatten om het mogelijk te ma
ken het milteubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen5], die zij in afschrift van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. 

Wvo = Wet verontreiniging oppervlaktewa Leren. 

2 Zle bijlage 1. 

3 Zle bijlage 2. 

4 De samenstelling hiervan Is gegeven in blJlage 3 . 

5 BIJlage 4 geeft een Iijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10, lid 1, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een besduyving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

Mikel 7 .10. lid 1. onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minsle: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het milieu
eIfectrapport word! gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen bes1uiten van bestuursorganen, 
die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven." 

Probleemstelling 

De aanleiding en de ontwikkelingen die tot het initiatief hebben geleid moeten 
ill lId MER worden beschreven. 

Daarnaast dient een beschrijving gegeven te worden van de locatiekeuzeproce
dure en de locatiekeuzeafwegintl Met name gaat het hierbij om de (mi
lieulargumenten die hierbij een roi hebben gespeeld. Hierbij kunnen ook de 
andere locaties betrokken worden. die in beeld zijn geweest. 

Doel 

Op basis van dit initiatief moet een concrete en dUidelijke omschrijving van het 
doel (of de doelen) worden afgeleid. Daarbij moeten ook de doelen ten aanzien 
van milieubescherming en -verbetering worden aangegeven. Doelen moeten zo
danig worden beschreven. dat ze kunnen dienen voor de afbakening van te be
schrijven varianten. 
In het bijwnder dienen eigen doelen geformuleerd te worden met betrekking tot: 
geluid. geur, landschappelijke inrichting en water7J. waarbij rekening gehouden 
kan worden met de eigen maximale beinvloedingsruimte zoals met betrekking 
tot de inrichting van het terrein en het totale bedrijfsproces. 

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van varianten die gunstig zijn voor het milieuB]. 

Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies e.d.) geld en bij dit voornemen. 
Hierbij dient te worden verwezen naar de relevante beleidsnota's. (ontwerp-) 

6 Zie de inspraakreactles nummers 1.2. 5,6. 7 en 8. bijlage 4 . 

7 De randvoorwaarden worden hlerbij mede bepaald door de gemeente Enschede en het waterschap Regge en 
Dinkel. 

8 Zie de inspraakreacties nummers 1 en 2. bijlage 4. 
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3. 

plannen en wetten9
]. waarin deze zijn of worden vastgelegd. Aangegeven moet 

worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen. die op grond 
van milieuaspecten een speciale status in het beleid hebben of krljgen zoals bij
voorbeeld de Broekheurner beek - die een lokale ecologische verbindingsfunctie 
heeft - maar ook eventuele relevante landinrichtingsaspecten 10]. Speciale 
aandacht is gewenst voor de landinrichting ten zuiden van Enschede. inclusief 
een nadere analyse en interpretatie van de kwaliteiten van de overgang stad
land. 

De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van varianten moeten eveneens 
worden aangegeven. 
Tevens moet beschreven worden welke maatstaven voor de afweging van 
varianten ll

] (bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden 
ontleend. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de door de Bevoegde 
Instanties te verlenen Wm- en Wvo-vergunning. Daarnaast kan de MER
informatie ook gebruikt worden bij de bestemmingsplanwijziging. 
Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit ge
schiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij form eel en inform eel zijn 
betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later sta
dium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN VARIANTEN 

Artlkel 7.10, lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten mJnste: "een beschriiving van de ooorgenomen activiteit en van de wijze waarop 
zij zal worden uitgevoerd. alsmede van de altematieven daarooor. die redelijkerwjjs in beschDuwing 
dienen te worden genomen." 

Artlkel 7.10. lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste tid, onder b, te beschriiven altematieven behDort in ieder geval het altema
tief waarbij de nadeLige gevolgen ooor het mUieu worden ooorkomen, dan wet, ooor zover dat niet mo
gelfjk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelfjkheden ter bescherming van het mi
lieu, zoveeL nwgeljjk worden beperkt." 

In dit hoofdstuk. alsmede in de rest van dit advies. zal uitsluitend gesproken 
worden over varianten. aangezien het begrip altematieven de indruk kan 
wekken alsof er grote verschillen zullen bestaan tussen de verschillende inrich
tingsvarianten. In de startnotitie wordt - tereche2

] - gesproken over mogelijke 
alternatieven. maar de Commissie heeft gemeend vanwege de relatief geringe 
verschillen uitsluitend gebruik te maken van het begrip variant in dit Richtlij
nenadvies. 

9 Zoals bijvoorbeeld het NMP3. dat men name gebrulkt kan worden ten aanzien van geluid en geur. 

10 Zle de inspraakreactie nummer 8. bijlage 4. 

11 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies. 

12 Het begrip altematiefis conform de wettelijke aanduiding. 
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3.1 Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de valianten moeten worden beschreven voor zo
ver deze gevolgen hebben voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze beschrij
ving te baseren op deelactiviteiten. 
Ook bij het zoeken naar valianten kan het zinvol zijn uit te gaan van een ana
lyse van de voorgenomen activiteit in deelactiviteiten. 

V rder verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten 
die plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/ aanleg) 13] en de gebruiksfase 
(gebruik en beheer). 

Tot de voorgenomen activiteit behoort ook de uitgebruikname van de bestaande 
bedrijfsvestigingen te Enschede en Groenlo. Weliswaar betreffen de besluiten 
voor de activiteit die met behulp van deze m.e.r. moeten worden genomen alleen 
de nieuWe vestiging op de locatie 'de Groote Plooy', maar de gevolgen van de uit
gebruikname komen voort uit de realisatie van de nieuwe vestiging en vormen 
daarom onderdeel van deze m.e.r. 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
Bij elke valiant moet worden aangegeven welke preventieve, mitigerende en 
compenserende maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld met betrekking tot 
de te verwachten geluid- en geurhinder). 

Energie 
Inzicht dient verschaft te worden in de huidige energieketen/ energiebalans en 
de energieketen per variant. Per variant dient aangegeven te worden welke 
maatregelen worden getroffen om het gebruik van fossiele brand stoff en te 
beperken. Bij de beschrijving van de meest milieuvriendelijke variant (MMV) 
moet deze beperking maximaal zijn. Het toekomstige energiegebruik dient 
afgezet te worden tegen het hUidige energiegebruik op de locaties Enschede en 
Groenlo. 

Geluid 
In het MER dient te worden beschreven de (voor het omgevingsgeluid relevante) 
geluidemissies van installaties en activiteiten, waaronder (vracht)wagenbewe
gingen op het bedrijfsterrein, gedurende representatieve bedrijfssituaties in de 
dag-, avond- en nachtperiode. In geval van incidentele bedrijfssituaties dient de 
frequentie en duur te worden aangegeven met bijbehorende emissie-kenmerken. 
Bij een frequentie hoger dan 12 x per jaar dient de desbetreffende bedrijfs
situatie als een volwaardige representatieve situatie te worden beschouwd. 
De beschrijving van de toekomstige geluidemissies dient afgezet te worden tegen 
de huidige geluidemissies op de locaties Enschede en Groenlo. 

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid op de locatie 'de Groote Plooy' 
moet worden bepaald. De mitigerende maatregelen, volgens h et ALARA-beginsel, 

13 Hierbij moeten alleen die activiteiten behandeld worden die relevante milieueffecten (kunnen) veroorzaken, zoals 
bouwverkeer. eventuele heiactiviteiten, wegomleggingen en dergelijke. Zle ook Inspraakreactie nummer 6, bijlage 
4. 
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om het bestaande omgevingsgeluid niet te doen toenemen moeten worden aan
gegeven. 

Bij geluidwerende maatregelen kan worden gedacht aan: 
proces-varianten; 
indelingsvarianten; 
passieve voorzieningen (dempers. ommanteling. omkasting); 
bouwkundige varianten (gesloten gebouw. afschermingen. etc.); 
logistieke varianten. 

Bij ieder van de relevant te achten voorzieningen dient een ALARA-beschouwing 
(Wet milieubeheer) te worden gegeven. 

Geur 
De geuremissies van de specifieke onderdelen van het brouwproces en van de 
waterzuiveringsinstallatie zullen per variant aangegeven moeten worden. Daar
naast moet worden aangegeven welke maatregelen de initiatiefnemer van plan 
is te nemen om de geuremissies zoveel mogelijk te reduceren tot het aanvaard
bare hinderniveau bij de omwonenden. 
De toekomstige geuremissies moeten worden afgezet tegen de hUidige geur
emissies op de locaties te Enschede en GroenloI4]. 

Natuur Landschap 
Actuele en potentiele natuurwaarden binnen het terrein en in de directe om
geving moeten in het MER worden beschreven. Aangegeven dient te worden wel
ke karakteristieke soorten worden behouden. verdwijnen of terugkeren. Ook de 
aanwezige landschappelijke waarden moeten in relatie met hun omgeving wor
den beschreven. Daarbij is extra aandacht nodig voor de samenhang met het 
karakteristieke landschap. zoals dat zich ten zuiden van Enschede bevindt en 
voor de mogelijkheden die dit biedt om die kwaliteiten in het gebied "de Groote 
Plooy" te versterken door een daarop anticiperend plan voor het nieuwe 
Grolsch-terrein 15]. 

Verkeer en vervoer 
Per variant dient duidelijk gemaakt te worden wat de gevolgen zullen zijn voor 
het verkeer en vervoer en andersom wat het verkeer en vervoer aan milieugevol
gen zal veroorzaken per variant. In de varianten dient aandacht besteed te wor
den aan de mogelijkheden voor wat betreft de afwikkeling van het transport 
over de weg en het water en welke afWegingen daarbij gemaakt worden. Naast 
aandacht voor de bedrijfsmatige aan- en afVoerbewegingen. zal ook gekeken 
moeten worden naar het woon-werkverkeer. Er dient aangegeven te worden hoe 
groot de kans op zogenaamd sluipverkeer zal zijn bij de verschillende varianten 
en wat daar tegen ondernomen kan worden. Naar aanleiding van de beschrij
ving van de algemene verkeersverdeling kan op basis van eventuele maatregelen 
aangegeven worden wat de gevolgen zijn voor de verkeerscirculatie I6]. 

14 Zie inspraakreactie nummer 6, biJlage 4. 

15 Zie inspraakreactie nummer 8. bUlage 4. 

16 Zie inspraakreacties nummers 2 en 4. bijlage 4. 
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3.2 

3.2.1 

Water 
De kwantlficeting van de effecten van d irui l'1 ting van "d Groot PIooy" eli n t 
voor de verschillende varianten plaats te vinden. zoals beschreven in een voor
gaande hydrologische studie. 
In een of meerdere varianten dient de mogelijkheid van het gebruik van regen
water. het zogenaamde grijs watergebruik. als proceswater te worden betrok
ken. Daarbij moet bedacht worden dat dit regenwater na gebruik als proceswa
ter via het riool wordt afgevoerd en dus niet meer ter beschikking staat als infil
tratiewater. De voor- en nadelen van deze mogelijkheid dienen in het afwegings
proces te worden meegenomen. 
Ook moet beschreven worden welke .preventieve. mitigerende en compenserende 
maatregelen getroffen worden om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het 
streven naar een duurzaam waterbeheer. zoals tot uitdrukking gebracht in 
concrete en toetsbare doelstellingenI7

]. 

Het LoekuIIl::>Uge watergebruik dient te worden afgezet tegen het hUidige 
watergebruik op de locaties te Enschede en Groenlo 1B

]. 

Varianten 

De keuze van de varianten moet worden gemotiveerd. evenals de selectie van 
de voorkeursvariant met betrekking tot de inrichting van het bedrijfsterrein 'de 
Grote PIooy·. 
In het MER zijn vooral de milieuargumenten voor deze keuze van belang. 
Voor onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de verschillende 
varianten volgens dezelfde methode en met hetzeIfde detailniveau worden be
schreven. De beschrijving van de meest milieuvriendelijke variant is verplicht. 

Randvoorwaarden die reeds onveranderbaar vastliggen en die de uitwerking van 
eventuele varianten beperken. dienen in het MER concreet genoemd te worden. 

Nulvariant 

Naar de mening van de Commissie is er geen reele nulvariant. omdat de voor
genomen doelen niet gerealiseerd kunnen worden zonder tot deze activiteit over 
te gaan. 
Volstaan kan worden met het beschrijven van de huidige (agrarische) situatie 
met inbegrip van de autonome ontwikkelingI9

]. 

Milieugevolgen van de verschillende varianten moeten concreet worden gemaakt 
door vergelijking met deze referentie. 
Daarnaast moeten ook de milieugevolgen van de hUidige activiteiten op de loca
ties in Enschede en Groenlo. als aparte referentie. hierbij betrokken worden20

). 

17 Zie paragraaf 2.2. alsmede inspraakreactle nummer 3. bijlage 4 . 

18 Zie inspraakreactie nummer 2. bijlage 4. 

19 Zie hoofdstuk 4 . Tevens kan de Commissie instemmen met hetgeen hierover voorgesteld wordt In de Startnotitie. 
waarbij aandacht wordt gevraagd voor hetgeen gesteld wordt inspraakreactie nummer 5 . 

20 Zie inspraakreacties nummers 2 en 5. bijlage 4. 
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3.2.2 

3.2.3 

Inrichtingsvarianten 

Naast een Voorkeursvariant en een Meest Milieuvriendelijke Variant (MMV) stelt 
de Commissie voor am twee realistische inrichtingsvarianten uit te werken, die 
eigenlijk in combinatie beoordeeld moeten worden met het MMV, te weten een: 

Geluidsvariant 
In deze valiant dient de factor geluid centraal te staan en dient te worden 
uitgegaan van een maximale geluidreductie. In het MER dient beschreven te 
worden21J welke maatregelen hiertoe getroffen (kunnen) worden en welke gevol
gen die geluidsreducerende maatregelen (kunnen) hebben voor de inrichting van 
dit bedrijventerrein. Tevens moet een relatie gelegd worden tussen de inrichting 
van (geluidsproducerende objecten op) het terrein en de mogelijke ge1uidcontou
reno Oit dient in kaartbeelden te gebeuren. Het gaat bij de uitwerking van deze 
variant am een zogenaamde maximalisatiestudie. 

en een: 

Natuur en landschapsvariant 
Een vergelijkbare variant, eveneens op basis van een maximalisatiestudie, dient 
ontwikkeld te worden met betrekking tot de landschappelijke inrichting. Ook 
bij deze variant dient gebruik te worden gemaakt van kaartbeelden, alsmede 
van enkele relevante gevisualiseerde profieldoorsneden. 
In deze variant moet de inpassing van het antwerp van de nieuwe fabrieksloca
tie in de natuur en het landschap optimaal worden vormgegeven. Oat betekent 
dat op basis van analyse van flora en fauna, maar oak van ruimte en landschap 
een variant wordt gemaakt die zaken als allure, maar ook infiltratie van water. 
zichtlocatie et cetera cornbineert. 
In deze valiant dient aangegeven te worden hoe het landschap op het nieuwe 
terrein optimaal kan worden geYntegreerd. Opgenomen dient te worden welke 
inspanningen nodig zijn om de beschreven elementen op te nernen in een nieuw 
inrichtingsplan. Oaarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen lijnen 
enerzijds (ruimtelijk verkavelingsplan) en individuele elementen, zoals bornen 
(kroonomvang; hoever mag er uit de starn gebouwd worden?) anderzijds. 
Ouidelijk dient te worden gemaakt hoe voortbordurend op landschappe1ijke 
karakteristiek, identiteit en ecologische waarden in het gebied en omgeving, 
voor het Grolsch-terrein nieuwe kwaliteiten kunnen worden gecreeerd, samen
hangend met wens en als allure, uitstraling en zichtlocatie (Grolsch-beleid), 
stad-land-geleding (overheidsbeleid) en verantwoord waterbeheer (afkoppeling 
verharding). In woord en bee1d dient dit te worden beschreven22J. 

Meest milieuvriendelijke variant 

De meest milieuvriendelijke variant (MMV) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnerner, alsmede binnen zijn of haar cornpetentie liggen; 

21 Ook kaartbeelden kunnen hierbij gebruikt worden. 

22 Zie inspraakreacties nummers 2 en 5, bijlage 4. 
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3.2.4 

• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbe
tering van het milieu. 

Het MMV dient zich met name te rich ten op milieumaximalisatie van de 
verschillende procesonderdelen en proces-gerelateerde activiteiten, aangezien 
daamaast twee aparte inrichtingsvarianten (Geluid en Natuur en Landschap) 
worden gemaakt. De optimale combinatie van die twee inrichtingsvarianten 
dient bij het MMV betrokken te worden. 

De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van de MMV een 'actieve' aanpak 
te volgen. Hiermee wordt bedoeld, dat toepassing van de beste bestaande moge
lijkheden voor milieubescherming en -verbetering bij de ontwikkeling van dit al
tematief als uitgangspunt wordt genomen. 

VOOl" alle hoofdpunten, te weten: geluid, geur 23], natuur en landschap, verkeer 
en vervoer4

]) en water, dient in het MMV te worden uitgegaan van een maxi
male situatie met betrekking tot het mitigeren van de milieugevolgen. Wanneer 
echter bepaalde hoofdpunten elkaar beinvloeden kan van een optimale situatie 
worden uitgegaan, zoals bij geluid en natuur en landschap. Maar ook andere, 
relevante aspecten. zoals exteme veiligheid, kunnen bij het uitwerken van het 
MMV betrokken worden25]. 

Voorkeursvariant 

In het MER moet de - uiteindelijke - voorkeursvariant concreet en compleet 
beschreven worden. 

23 Voor geur zou als MMV kunnen worden uitgegaan van onderschriJding van de geurconcentratie van 1 ge/m3 als 
99.5-percentiel, ervan uitgaande dat als wordt voldaan aan deze oude norm voor nieuwe situaties geen 
noemenswaardige hinder meer optreedt. 

24 Naast bedriJfstransportbewegingen dient ook aandacht besteed te worden aan het maximaal mlt!geren van de 
eventuele gevolgen van het woon-werkverkeer. Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om sluiproutes 
te voorkomen en bestaat er de bereidhe!d om met een transportplan te komen? 

25 Zoals aangegeven in de opsomming op de pagina's 14 en 15 van de Startnotitie. 
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4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTO NOME ONTWIKKELING 

Artikel 7.10. lid 1. onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfjving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit oj de beschreven altematieven daarvoor gevo/gen kunnen hebben. alsmede 
van de te verwachten ontwikkeLing van dat milieu, indien de activiteit noch de aItematieven worden 
ondemomen. " 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autono
me ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te ver
wachten milieueffecten. 

Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ont
wikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de 
varianten wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van 
ontwikkelingen van de hUidige activiteiten in het studiegebied - rekening 
houdend met reeds in gang gezet beleid - en van reeds genomen besluiten over 
nieuwe activiteiten. 

Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen doorgaan of niet, 
zoals de aanleg van Rijksweg 15, dan kunnen hiervoor verschillende scenario's 
worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie 'de 
Grote Plooy' 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. Tevens moet op kaart 
een overzicht worden gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige 
gebieden en objecten wals de Broekheumer beek en aangrenzende woongebie
den in en nabij de dorpen Boekelo en Usselo. 

De bestaande geluidsituatie op de locatie "De Groote Plooy" inclusief autonome 
ontwikkeling nabij woningen en andere geluidgevoelige objecten binnen het stu
diegebied dient conform het gevraagde bij milieugevolgen te worden beschreven, 
alsmede op de beide huidige bedrijfslocaties in Enschede en Groenlo. Wat is de 
ligging van eventuele geluidgevoelige objecten en is er sprake van een 
geluidszone rondom de beide hUidige locaties, zo ja waar liggen deze geluidszo
nes? 

In het MER dient een waterbalans te worden opgenomen van de huidige twee 
vestigingen op basis van alle input en output (varierend van regenwater, grond
water, afvalwater, bier enzovoorts). Op basis van deze gegevens kan de milieu
druk in beeld gebracht worden. 

Daamaast dient het hUidige landschap beschreven te worden. Er moet een 
kaart worden gemaakt, waarin wordt aangegeven wat de cultuurhistorisch 
waardevolle kavelpatronen zijn, met aandacht voor de oudere (meer dan hon
derd jaar) landschapselementen, zoals beplantingslijnen, beeklopen, steilrand
jes enzovoorts, alsmede ook voor oude individuele bornen en andere individuele 
elementen. 

-11-



5. 

5.1 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 7.10. lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr!iving van de gevolgen voor het milieu. die de voorgenomen 
activiteit, onderscheid.enlyk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wyze 
waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

Bij de beschIijving van de milieugevolgen van alle varianten dienen de v01gende 
aigemene uitgangspunten in acht te worden genomen: 

• per milieugevolg moet, waar nodig, de ernst worden bepaald in termen van 
aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaarheid en compenseerbaarheid26

]; 

• per milieugevolg moet worden beschreven of het omkeerbaar is; 
• naast negatieve effecten moet oak aan positieve effeden 88nrlacht worden 

besteed (bijvoorbeeld de positieve effecten die zuBen p1aatsvinden vanwege 
het verlaten van de hUidige twee locaties in Enschede en Groenlo27

]); 

• expliciet dient te worden ingegaan op cumulatie van effecten ten aanzien van 
met name het gelllid (als gevolg van vervoer en andere bedrtjfsactiviteiten); 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' wor
den gebruikt; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de (voorspellings)methoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld en minder gangbare (voorspel
lings)methoden moeten worden gemotiveerd; 

• de marlier waarop milieugevolgen zijn bepaa1d dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet besteed worden aan die effecten die per variant ver
schillen of die welke de gestelde normen overschrijden; 

• bij de beschIijving dienen de gevolgen van de aarllegfase en de gebruiksfase 
te worden betrokken, alsmede de uitgebruikname (en aforaak) van de hUi
dige vestigingen te Enschede en Groen10. 

Levende natuur 

Met betrekking tot de levende natuur moet in het MER aangegeven worden: 
• wat de hUidige ecologische functie van de Broekheurner beek is; 
• welke functie het beleid aan deze beek toekent, daarbij moet in ieder geval 

ingegaan worden op het gemeentelijk beleid en op de Landinrichting 
Enschede-zuid28

] ; 

26 Ten aanzien van de CO2-uitstoot hoeft enkel de uitstoot als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen 
beschreven te worden. 

27 Te denken valt aan de vermindering van geluidhinder, geurhinder, en externe risico's op de bestaande locaties 
in Enschede en Groenlo door het beeindigen van de huidige productie aldaar. 

28 Zie inspraakreactie nummer 8, bijlage 4. 
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5.2 

• hoe de functie van deze beek gehandhaafd wordt als gevolg van uitvoering 
van de voorgenomen activiteit29j. 

De belangrijkste aspecten waar aandacht aan besteed moet worden bij de 
beschrijving van de bestaande milieutoestand. de autonome milieuontwikkeling 
en de milieueffecten zijn: 
• aanwezigheid. respectievelijk aantasting/uitbreidingsmogelijkheden van 

(elementen van) de ecologische hoofdstructuur. beschermde gebieden. 
reservaten30j; 

• aanwezigheid van voor het studiegebied kenmerkende plantensoorten en 
plantengemeenschappen; 

• aanwezigheid van voor het studiegebied kenmerkende diersoorten; 
• aanwezigheid van beschermde soorten en doelsoorten van het natuurbeleid. 

alsmede zeldzame en bedreigde soorten (Rode-Lijst-soorten). Welke planten
en diersoorten kunnen bij de inrichting in de nieuwe situatie terugkeren op 
en rond de nieuwe brouwerij en wat moet daarvoor gebeuren?; 

• aanwezigheid van ecosystemen met een grate graad van ongeschondenheid. 
kwetsbaarheid en/of onvervangbaarheid. 

Nagegaan dient te worden of de volgende effecten kunnen optreden: 
• vemietiging: het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van soorten. populaties of 

gemeenschappen: vemietiging kan tijdelijk of permanent zijn: 
• versnippering: dit kan mogelijk optreden doordat gebieden ten zuiden en ten 

westen van de Groote Plooy van elkaar worden geisoleerd; 
• vemieuwing: dit kan optreden door een afgewogen plan van het nieuw in te 

richten gebied. zodat kenmerkende soorten uit het plangebied of de 
omgeving op het terrein kunnen leven. 

Landschap 

De belangrijkste aspecten waar aandacht aan moet worden besteed bij de 
beschrijving van de bestaande milieutoestand. de autonome ontwikkeling en de 
milieueffecten zijn: 
• de aanwezigheid van beschermde landschapstypen31); 

• de aanwezigheid van karakteristieke en kenmerkende landschapspatronen 
en/of elementen met een grate mate van ongeschondenheid32

). 

Nagegaan dient te worden of de volgende effecten kunnen optreden: 
• vemietiging (het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van elementen en/of 

patronen); 

29 Zie lnspraakreacties nummers 2 en 3, bijlage 4 . 

30 Zle oak paragraaf 2.3 van dit advies. 

31 Zle inspraakreactie nummer 8, bljlage 4. 

32 Zle inspraakreactie nummer 8. blJlage 4. 
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5.3 

5.4 

• het verioren gaan van de ruimtelijke samenhang tussen Iandschapselemen
ten in en direct rondom het studiegebied. Daarbij moet het landschap ten 
zuiden en zuidwesten als referentie worden gehanteerd33

]; 

• behoud van structuren en/of identiteit door een op de aanwezige (waardevol
Ie) landschapselementen, -patronen en -structuren anticiperende inrichting 
van het bedrijventerrein. 

Bij de gevolgen voor het landschap zou ook de mogelijk optredende lichthinder, 
als gevolg van nachtelijke lichtuitstraling. betrokken kunnen worden. 

Geluid 

In het MER dient te worden beschreven de berekeningsresultaten van de equi
vaiente geiuidsniveaus (LAeq) en de piekniveaus (Lmax in de meterstand "fast") 
in de dag-, avond- en nachtpertode ter hoogte van geluidgevoelige bestemming
en met daarbij aangegeven de deelbijdragen van de oorzakelijke geluidsbronnen. 
Bij concentraties van (bestaande of geprojecteerde) geluidgevoelige bestemmin
gen in meerdere richtingen dienen tevens de geluidcontouren te worden weerge
geven in stappen van 5 dB(Al, bijvoorbeeid 40, 45, 50, 55 en 60 dB(A). 
Indien nabij gevoelige bestemmingen een grenswaarde van 40 dB(A) etmaal
waarde wordt onderschreden zonder mitigerende maatregelen kan worden vol
staan met het aangeven van de rekenresultaten in dB(A) die dit onderbouwen. 
Tevens dient als referentieniveau het omgevingsgeluid van de hUidige situatie 
te worden bepaald34] 

Geur en andere emissies 

De gevolgen van de geuremissies voor de omgeving dienen door mid del van 
geurcontouren te worden weergegeven. Daarbij dienen in elk gcval per 
(emissie)variant de contouren van 1 en 10 ge/m3 als 98-percentiel te worden 
weergegeven. 
De eerste variant is het initiatief, zoals beschreven in de Startnotitie. Vervolgens 
moet worden onderzocht of er varianten zijn. waarbij de emissie dan weI de 
geurimmissie in de omgeving gereduceerd kan worden door het nemen van 
maatregelen. Te denken valt aan de volgende maatregeIen: 
• procesgeintegreerde maatregelen. zoals verbetering van het effect van de 

damprecompressie door de tijd dat de kookdampen onbehandeld worden 
geemitteerd zo kort mogelijk te maken; 

• behandeling van vrijkomende kookdampen door middel van een emissiebe
perkende techniek; 

• verbetering van de vetspr 'ding van de kookdampen. bijvoorbeeld door de 
kookdampen via een hogere schoorsteen te emitteren. door gebouwinvloed 
te vermijden of door de temperatuur van de kookdampen (iets) te verhogen. 
zodat pIuimstijging kan optreden; 

33 Zle inspraakreactie nummer 8.bljlage 4. 

34 Zie hiertoe de vragen over geluid bij de bestaande toestand. in hoofdstuk 4. 
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5.5 

5.6 

• vermindering van de hinder of overlast door piekemissies of grote verschillen 
in de emissies te vennijden; zowel in de situatie dat er 4 miljoen hectoliter 
bier, als in de situatie dat er 6 miljoen hectoliter bier per jaar wordt 
geproduceerd zijn er grate verschillen in de geuremissie in de situaties dat 
er weI en niet wordt gekookt; de ervaring heeft geleerd dat juist grote ver
schillen in emissies en piekemissies tot overlast en hinder leiden. 

Als effect van de geuremissies dienen behalve de geurconcentraties ook de 
bijbehorende geurhinderniveaus in de omgeving te worden weergegeven op een 
zo objectief mogelijke manier. Het bevoegd gezag moet op basis van deze infor
matie en informatie over technische, fmanciele, sociaal-economische en plano
logische aspecten het acceptabele hinderniveau vast kunnen stellen volgens de 
hindersystematieken van de NeR. 35

). 

Daarnaast moet in het MER ook aandacht besteed worden aan andere emissies 
dan geur naar de lucht, bijvoorbeeld stof en verbrandingsgassen van de stook
installatie(s) en het verkeer. 

Verkeer en vervoer 

Naast de hindergevolgen (lawaai) zal vooral dUidelijk beschreven moeten worden 
wat de milieueffecten zijn wanneer alle transport plaatsvindt over de weg of over 
het water. Beschreven moet worden wat de milieueffecten van het woon-werk
verkeer zijn. Daarnaast moet dUidelijk worden welke transportverhouding 
weg : water reeel zal zijn. 

Water 

Wat is de omvang en wat zijn de effecten van de huidige grondwateronttrekking 
in Enschede en kan beschreven worden of en hoe dit zal veranderen uitgaande 
van (de maximale) productieuitbreiding in de toekomst? 
Kan de aanleg van een waterleidingtrace voor het grondwater plaatsvinden 
langs een bestaande leidingenstraat, of moet er een geheel of ten dele nieuw wa
terleidingtrace worden aangelegd? Welke (milieu)gevolgen zal dit nieuwe leiding
trace hebben tijdens de realisatie- en gebruiksfase? 
In het MER dient aangegeven te worden of het effluent, al dan niet voorgezui
verd, onder aIle omstandigheden voor en na het jaar 2005 door de rioolwater
zuiveringsinstallatie te Enschede kan worden verwerkt. 
De kwantificering van de effecten van de inrichting van "de Groote Plooy" op de 
grondwaterstand in het plangebied dient voor verschillende varianten plaats te 
vinden, met en zonder mitigerende maatregelen en gebruikmakend van het 
hydrologisch model (als in voorafgaande hydrologische stu die), alsmede een 
daarop gebaseerde waterbalans, met speciale aandacht voor de grondwateraan
vulling van het tweede watervoerende pakket. 
Aan de doelsteUing "zuinig omgaan met de grondstof water" kan op meerdere 

35 Zie inspraakreactie nummer 3. bijlage 4. 
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5.7 

5.B 

5.9 

manieren invulling worden gegeven. De voor- en nadelen van het gebruik van 
'gnis water' in het productieproces kunnen worden afgewogen tegen de VOOf- en 
nadelen van het gebruik van dat water voor infiltratiedoeleinden36 j. 

Externe veiligheid 

In het MER dient beschreven te worden welke (milieu)risico's verbonden zijn 
aan het directe dan weI indirecte gebruik van ammoniakkoeling. Dit kan -
indien mogelijk - onderbouwd worden met ervaringsgegevens van de hUidige 
twee locaties en andere installaties voor ammoniakkoeling. 
Aangegeven moet worden in het MER hoe groot de kans op stofexplosies zullen 
zijn ten gevolge van de opslag van grond- en hulpstoffen. Ook hierbij kunnen 
ervaringsgegevens van de beide hUidige locaties betrokken worden. 
Hoe groot is de kans op differentiele bodernzetting in dit gebied. als gevolg van 
zoutwinningsactiviteiten van anderen, en welke gevolgen kan dit - in het ergste 
geval - hebben vaar de eigen bedrijfsactiviteiten37j? 
Vanwege de opslag van in het MER te noemen chemicalien, vetten en olien en 
eventuele andere gevaarlijke stoffen. dient aangegeven te worden op welke wijze 
risico·s. waaronder mogelijke bodemverontreiniging, zullen worden tegen
gegaan. 

Bodemarchief 

Momenteel zijn er geen feitelijke archeologische waarden met betrekking tot dit 
gebied bekend38 j. Voor het westelijke deel van het plangebied dient een arche
ologische inventarisatie te worden uitgevoerd. teneinde de feitelijke archeologi
sche waarde te achterhalen. De kans is namelijk aanwezig dat in dit deel van 
het gebied bepaalde waarden kunnen worden vastgesteld. Mede afhankelijk 
daarvan kan bepaald worden welke - eventllele - ma::Jtregelen, ter bescherming 
van deze waarden. getroffen moeten worden. 

Energie- en grondstoffen- en hulpstoffenverbruik 

In het MER moet worden aangegeven wat het energiegebruik zal zijn op de 
locatie 'de Groote Plooy·. Dit energiegebruik kan worden afgezet tegen het hui
dige energiegebruik op de locaties Enschede en Groenlo. Daarnaast moet wor
den aangegeven welke (schadelijke) stoffen. als gevolg van het energiegebruik. 
vrij zullen komen. 

36 Zie inspraakreactie nummer 3, bijlage 4. 

37 Hierbij wordt verwezen naar Adviezen van de Commissie die zijn opgesteld ten behoeve van verschillende 
activiteiten op hei ierrein Boeidershoek. mei name hei Toetsingsadvies bij project 613, op pagina 5. 

38 Zie inspraakreactie nummer 9, bijlage 4. 
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6. 

7. 

Een zeIfde beschrijving dient plaats te vinden met betrekking tot de te 
gebruiken grond- en hulpstoffen39

]. 

VERGELIJKING VAN VARIANTEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten rninste: "een verge/yking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi1eit, 
alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematie
ven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de verschillende varianten 
moeten onderling en met de referentie (bestaande milieutoestand en autonome 
ontwikkeling) 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 varianten verschillen. Vergelijking 
moet bij voorkeur op grand van kwantitatieve informatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doeistellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 

De Commissie beveelt aan om in het MER ook een vergelijking te maken tussen 
de gevolgen van de hUidige twee vestigingen en de nieuwe vestiging. Daaruit zal 
moeten blijken of er al dan niet milieuwinst wordt geboekt met de inbedrijfstel
ling van de nieuwe fabriek. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie aan 
een indicatie te geven van de kosten van de verschillende varianten. 

De uiteindeIijke keuze voor de voorkeursvariant moet onderbouwd worden met 
(milieu)argumenten. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrYvmgen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieuef
fectenJ ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toe
gespitst op die milieuaspecten. die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een 

39 Zie inspraakreactie nummer 2, bijlage 4. 
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8 . 

9. 

belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld. wat de conse
quenties zijn van het gebrek aan milieu-informatie. 

Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dut een besluil heejl. genumen. by de voQ,be,eiding waarvan een milieueJfectmp
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betmkken activiteit VDOr het milieu.. wanneer zy wordt 
ondemomen oj nadat zjj is ondemomen." 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede en het 
Dagelijks Bestuur van het waterschap Regge en Dinkel moeten bij de besluiten 
aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht 
zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten 
te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te laten 
treffen. Het verdient aanbeveling dat Koninklijke Grolsch N. V. in het MER reeds 
een aanzet tot een programma vaor dit onderzoek geeft. omdat er een dUidelijke 
koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden. 
de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzandere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de varianten. De onderlinge vergelijking dient - voor zover zinvol/zoveel 
mogelijk - te worden ondersteund met behulp van tabellen. figuren en kaarten. 
Voor de presentatie beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden. onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst. een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken. topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een dUidelijke legenda erbij te voegen. 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

ArUlteJ 7. ] O. lid 1. onder h van de Wm: 
Eel1 MER bevat ten mlnste: "een samenuaJ.!tng die aan een algemeert pubtiek uoldoel1de inzicht geejt 
uoor de beoordelirlg uan he! mUieueffectrappori ell uan de daarin beschreuen geuolgen uoor het milieu 
uan de uoargenomen acLiuiteiL en van de besclu·euen. altematieuen." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door beslwt
vorm rs en insprekers en het verdient daarom bUzondere aandacht. Bet moet 
als zelf tandig document lee baal," Zijn en een goede af: piegeling zijn van de in
houd van het MER Daa.rbij moeten de belangrtjkste zaken zijn weergeg Yen, zo
al 
• de hoofdpunt n v~~r de b s!uitvorming; 
• de voorgenomen a liviteit en d varianlen; 
• be taand milieutoestand en autonome ontwikkeling; 
• d belanglijkste effe ten voor het milieu bij bet uitvo ren van de voorgeno

men activit it en de vartanten; 
• de vergelijking van de varianten en d argumenten voor de s lectie van he 

MMV en het voorkeursvariant; 
• belangrtjke 1 emten in kenru . 

- 19-
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

Nieuwe Bierbrouwerij Grolsch, te 
Enschede 

(bijlagen 1 tim 4) 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 mei 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

BOUW- EN MILIEUDIENST 
COIrespondenllCadlcs 
POSIIJus 173 
7500 AD Enschcde 

locatH~ NoordmoJcn 
MO[ef\Slraal50 
Teleloon 053~815151 
lelel" 053-4815111 

Locallc Ooslcl])Qorl 
OostClslrdal '1 
Teleloon 053-46 18111 
lelel" 0534815458 

GEMEENTE 

2E 
ENSCHEOE 

--------------------~ 

De commissie voor de milieu-eHectrapportage 
Postbus 2:M5 
3500 GH UTRECHT 

Uw kenmerk Uw brief van 

Onderwerp 
realisalie nieuwe brouwerij; 
star1nomie I.b.v_ milieu-ellectrappor1age 

Ons kenmerk 
96B006068 MIL 

Commissie voor de 

rr.ilieu-<!/fcclrappo<1age 

./ ~ JUIU \9'9'8---1 

Telefoon 
053-4818834 

Datum 
29-05-1998 

Behandeld door 
Dhr. W_ Blekkenhor>il 

Oveteeokomslio hel bcp~ald.'o anlkel7 12 van de WeI mllieubchce,. doen wIj u bijgaand In 6-voud 
loekomen .cn 6l<emptaar VAn de .I,"oOlltlc ten behoove van cen mHlou-el/CClrnppor1age voor hel 
oprfarten en In we"dng hcbben van cen nieuwe· blerbmuwerij op de Iocalie "de GrOle Plooy" nabll 
Boekelo In do genlilenle EnS<;hedc. KoninKI1!ke GrolSCIl NV Is initlallernemer lIan de vooryenomen 
8dillne~. 

Het College van Buryemeester en Welhouder>i van de gemeente Enschede is hel bevoegd gezag 
voor de bc.tu~vormlng op grond van de Wet milieubcheer en hel Dagelijks Bestuur van hel 
Waterschap Regge en Dinkel is het bevoegd gezag voor de bcsluilvorming op gmnd van de WeI 
vemnlreiniging oppervlaktewateren. 

Wij hebbcn de slartnolitie op 25 mei 1996 onlvangen. Wij verzoeken u, conform ar1ikeI7.14 van 
genoemde weI, voor 31 juli 1998 advies uil te brengen len behoeve van het geven van richttijnen. 

De overige bctrokken instanties/adviseulS alsmede de belrokken bewoner>i- en milieugmepcrtngen 
hebben levens Mn 01 meerdere exemplaren van de star1notitie ontvangen. 

Ter InforrnaUe ·slumn wi) u hierblj de volO.ode besch.iden: 
- de teksl van de advert.nlie die wi) op 26 mei 1998 naar aanleiding van de star1no@e in het 

dagblad De TwcntsGhe Couranl TubanUa hebbcn geplaalst. (in 8-voud); 
- hel Ie volgen Ujdschema 101 en met de vas!steltlng van de richllijnen alsmede een overzicht van 

de belrokken inslanties/adviseur>i. (in 6-voud); 
- Milleueffeclenstudie 'De Grole Plooy". (in 6-voud); 

(geo)hydrologisch onderzoek. (in 3-voud); 
geuronderzoek, (in 3-voud); 
readies van bewonersgroeperlngen op de MES. (i~ 3-voud); 
overzichl bcwoners- en milieugroepertngen, (in 3-voud); 
voor>ichriften en loelichling behorende bij hel vooronlwerp beslemmingsplan De Grole Plooy, 
(in 3-voud). 

Koc1heidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze stukken ~ 

In week 23 zullon wi) u enkelc data doory"ven W"OIOP eCflloc'l1;ebczoe~ ken plaatsvindon. 
Tevens Iullcn wi) u IO spoedlg mooeli!k de clemcolcnlaandachlspunlen Ofl!jcven. d e naar on7.e 
men rig ,ulm aandachl behoeven In nel op Ie stellen milieu·erlcdrappor1 

Mocht u Over hel bOvenstaailde nOll vragen hCbben, dan Kunl u ·conlad opnemen mOl de hee, 
B Hul1;ing. lclo(oonnummcr481S134 01 de liCler elckkcnho,st. fclcroonnummcr 46188:M v"1 de 
sector VROM, aldeling Milieu van onze diens!. 

Hoagachlend. 
Buryemeester en Welhouder>i van Enschede. 
namens dezen. 
hel hoold van de aIde ling Milieu 
van de Bouw- en Milieudienst, 

I 

l 
..-(J.J.J Sire bus) 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in de Twentsche Courant Tubantia d.d. 11 juni 1998 

Burg"moCslet on wOlhooders maken be~end dot zljln 
hun vergadoring Yan 19 me 1998 konnls hebben 
genomen van de rapportage 'MllIoucHoctonshJdlo 
(MES) 00 Grote ptocHj', api'll 1998. Aanleidjl\ljlrOOr 
doze siudio was dal Grolsch 8iortxouweri] op do Ioca· 
lie 'Oe Grol. Plooij' .en brouwerij wi! reallser.n m.1 
.on producllocapaclteil van 6 mfljoen hedoliler por 
J.ar. VOOI een blerbtouworil mel eon dergelijko produc· 
liocapac!lelt goldL dal heL Beyoogd GOlag (in <fil geval 
nel CoU.go van B&W) moot be9o<dolan of or spr.lke Is 
Yl!11 een pllcI1l om 001'1 Milieu· EHoclRapport (MER) OJ) 
Lo sletlen: hoi crilerium bIj eOn dorgelilke beooIdoting Is 
'of er belangrljk. nadelig. gavolgen voor hal milieu 
kunn.n lijn. gezien: 

' . de aard en omvang van de aclivileilen: 
• de samenhang mOl andore 8ctiviloiten lor plaalse: 
'. d. ligging In 01 nablj gebieden die van bljzond.re 

belekenis zijn of wasrin hOI mlliou reads In emslig. 
·· .. mahllsv.ronlfbl/1lgd of songe'':'" (dlrDlies volgans 

hel a.sluil mili.ueff.ctrappo~ag •• 1994). 

In opdraehl van de geme.nl. is een milieueHeclenslu· 
die (MES) uilg.vaerd: op basis van d.l. sludi. en op 
basis van h.1 ond.r punl 2 aangeg.v.n cril.rium heell 
hel COlieg. beslol.n dal door Grolsch een m •• .r-· 
procedure gevolgd moet worden. 
De redanen hi.rvoor zijn: 
• h.1 f.il dol d •• xacle silu.ring van g.bouwen en 

Inslallalies van d. bierbtouwerij OJ) dil moment nag 
niet bij Grolsch bek.nd Is. Daz. siluering .n d. red.· 
lijkerwijs door Grolsch ta Ireffen maalr.gel.n, bepa· 
Ian uUelndelijk In grole mate of hinder (g.luld en 
geur) voar da omgeving voolkomen kan worden en 
blnnen de w.U.lijk vaslg.steld. nannen kan blijven: 
om de nag onlbr.k.nd. gag.v.ns beschlkbaar te 
krlJgan Is •• n m.e.r.·procedure noodzakelijk; 

• h.1 fail dat da door Grolsch gew.nsle Pfoducliecapa· 
cll.U yan 6 miljaen hectolit.r leer veel grot.r Is don 
de In h.t Besluit milieu~Hectrspporteg. g.naemde 
grenscapacit.U van 0.75 miljaen heclolil.r per faar 
(bov.n d.z. grenswaard. Is .r sprak. van een ver· 
plichl. beoordoling van de m.e.r.-pticht door het 
a.voegd G.zag (In dit g.vsl hel coIlog. van B&W). 

Naar aanl.lding van d. MES zijn verschili.nda b.lan· 
g.ngroeperingen in de gel.genh.id go.leld hun zien.· 
wijze oml,.nt da MES naar voren t. brengen. 
Een deel van dez. groeperingen heeft schrillelijk reae· 
Ii.s Ing.br.chl. 
H.I college h.aft be sial en. d. ingebrachl. zienswijzen. 
voorzovar d.z. op korte termijn definiliel kunnen wor· 
den w.arlegd. schrillelijk alia doen. 
Voor hel ov.riga he." hel coIlega beslolen. d. res Ie· 
rende 2ienswijzen meo Ie nemen bij hel opslelien van 
d. richllijnen waaraan d. inhoud van h.1 MEA moel 
valdeen. 
Hel collagebesluilligl vanal heden gedurende zes 
weken lar inzag. bij d. Publieksbalie van d. Souw· en 
Milieudiensl. Molenslraal 50. 
T egan hel coliagebesluiL kunl u gedurend. deze ler· 
mijn aen bezwaa;schrill indi.n.n bi; het Colleg. van 
Burgemeesler en Welhouders van Enschede, Poslbus 

.20.7500 AA Ensch.d •. 
Wann.ar een bezwaarschrill wordllngediend. kan bij 
d. Voorziller van d. Aldeling Besluursrechlspraak van 
da Raad van Slata een v.rzaek om •• n voorlopige 
voorzi.ning (in tweevoud) worden ingedi.nd. 
De Voorzill.r van genoemd. Dfd.ling trell aileen een 
voorlopig. voorzi.ning als e.n besluit op hel bezwaar· 
schrill, mal hel cog op de belrokken belang.n, waar· 
onder de uw., niel kan worden afgewaehl. 

H.t verzoekschrift maet word.n gesluurd aan: O. 
Voorziller van d. Afdeling B.sluursrecl1tspraak van de 
Aaad van Stal., Poslbus 20019, 
2500 EA 's·Grav.nhage. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Koninklijke Grolsch N.V. 

Bevoegd gezag: College van B&W van de gemeente Enschede en het Dagelijks Bestuur van het 
Waterschap Regge en Dinkel 

Besluit: vergunningenverlening op basis van de Wet milieubeheer (Wm). alsmede de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: D 13.1 

Activiteit: Oprichting van een bierbrouwerij 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 juni 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht: 10 augustus 1998 

Bijzonderheden: In het Richtlijnenadvies is gevraagd am een tweetal inrichtingsvarianten op 
basis van Geluid en Natuur & Landschap, alsmede om een meest milieuvriendelijke varianten 
(MMV). Bij alle varianten moet rekening worden gehouden met een vijftal hoofdpunten te weten: 
geluid, geur, natuur & landschap, verkeer & vervoer en water. De milieugevolgen van de uit
gebruikname van de huidige vestigingen te Enschede en Groenlo moet in het MER nadrukkelijk 
aan bod komen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
if. C.J.M. Anzion 
dr.if. J.J.T.M. Geerards (voorzitter) 
drs. W. Timmermans 
ir. J.H.G. Verhagen 

Secretaris van de werkgroep: mr. S . Pieters 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

l. 980625 Natuur en Milieu Overijssel Zwolle 980707 

2. 980626 Vereniging Milieudefensie. kerngroep Enschede 980707 
Enschede 

3. 980625 ProvinCie Overijssel Zwolle 980707 

4. 980626 Stichting Wijkorgaan Stadsveld Enschede 980707 
Pathmos 

5. 980625 Vereniging "Boekelo: Dorp met Boekelo 980707 
karakter" 

6. 980624 Stichting Dorpsraad Boekelo Enschede 980707 

7. 980625 Vereniging tot Behoud van Usselo en Usselo 980707 
de U sseleres 

8 . 980729 ROB Amersfoort 980729 

9. 980706 Ministerie van Landbouw. Deventer 980708 
Natuurbeheer en Visserij. Directie 
Oost 




