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2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

Probleemstellng, nut en noodzaak

In het MER dient een duidelijke probleemstelling te worden geformuleerd, met daaraan
gekoppeld een concrete beschrijving van alle onderdelen van de voorgenomen activiteit,
alsmede nut en noodzaak daarvan,

Geur, Geluld, Stof, Bodem en Water

Mileueffecten met betrekking tot geur, geluid, stof, bodem en water dienen concreet te
worden beschreven. Voor geluid dient dit te gebeuren door middel van kaartmateriaal met
daarop aangegeven de verschilende zones en voor geur door presentatie van de relevante
immissiepercentielen op kaart, Daarnaast moeten de maatregelen ter reductie dan wel
preventie beschreven worden, alsmede een inschatting van de effeciviteit van de
maatregelen (kwantitatief). Aandacht dient geschonken te worden aan een risicoanalyse voor
wat betreft de duurzaamheid van de onderafdichting van de stortlaats,

Samenvatting

Het MER dient voorzien te zijn van een goed leesbare samenvatting, waarin de relevante
mileugevolgen, de mogelijke alternatieven en vooral het meest mileuvriendelijke alternatief
(MMA) kort en bondig worden weergegeven. Een duidelijke weergave welke maatregelen de
Initiatiefnemer kan nemen en de effeciviteit van die maatregelen dient te worden
beschreven,

3. PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING

Arikel 7,10, lid 1, onder a van de Wm:
Een MER bevat ten minste: -een bechrijving van hetgeen met de voorgenomen activitei word be. .

Artikel 7,10. lid 1, onder c van de Wm:

Een MER bevat ten minste: -een aanduiding van de beluiten bij de voorbreiding waan het mifieu.efecrart

word gemaa, en ee overzcht van de eeer genomen be/uiten van betuursorgaen, die betrekking hebbe op
de voorgenomen activitei en de bechreven alteratieven. .

3.1 Probleemstellng

Op basis van de Startnotitie is onduidelijk wat de probleemstelling is. In het MER dient
concreet aangegeven te worden voor welke problemen dit voornemen op de locatie Elhorst-
Vloedbelt een oplossing vormt. Tevens dient onderbouwd te worden waarom deze oplossing
het beste gerealiseerd kan worden op de locatie Elhorst-Vloedbelt. Deze beschrijving van de
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probleemstelling en van het nut en de noodzaak bepaat mede in hoeverre er sprake zal zijn
van alternatieven naast de loctie Elhorst-Vloedbelt.

Er dient een onderbouwing te worden gegeven waarom wordt uitgegaan van de stort van
525,000 ton afval per jaar, alsmede voor de overslagcapaciteit van 113.000 ton per jaar,

3.2 Doel

Uit de probleemstelling 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 zodanig worden beschreven, dat ze
kunnen dienen voor de afbakening van te beschrijven alternatieven,

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet
aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het ontwikkelen van
alternatieven die gunstig zijn voor het mileu,

3.3 Besluitvorming

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke
beperkingen, grenswaarden emissies e,d.) gelden bij dit voornemen. Hierbij dient te worden
verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, waarin deze zijn of worden
vastgelegd. Aangegeven moet worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden
liggen, die op grond van mileuaspecen een speciale status in het beleid hebben of krijgen,
bijvoorbeeld ten aanzien van drinkwater of bijzondere natuurgebieden'. De consequenties
hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten eveneens worden aangegeven.

Tevens moet beschreven worden welke maatstven voor de afweging van alternatieven.
(bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden ontleend, Bijzondere
aandacht dient daarbij geschonken te worden aan de nieuwe normering ten aanzien van fijn
stof en in hoeverre daarvan sprake zal zijn.

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het verlenen van een Wm-vergunning
en een Wvo-vergunning.

Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschied en
welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken, Tot slot
moeten de besluiten worden aangegeven die in een later stdium nog moeten worden
genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren.

5 Bijvoorbeeld op grond van het Strctuurschema Groee Ruimte (SGR) , de Vogel-(79/409lEEG) of
Habitatrchtljn (92l43lEEG).

6 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies.

-3-



4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Arikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm:
Een MER bevat ten minste: -ee bechrijving van de voogeomen actviteit en van de wijze waap zij za worden

uitgevrd, alsmede van de aleratieven daar, die reelijkerjs in bechuwing dienen te worden gemen,
en de motiverng van de keuze vor de in bechouwing genomen alernatieven. .

Arikel 7,10, lid 3 van de Wm:

-Tot de ingevlge het eete lid, onder bi te bechrijven aleratieven beoo in ieder geval het aleratief waarij
de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, deze met
gebruikmaking van de bete betaande moglijkheden ter beschering van het mileu, zoveel mogelijk worden

be. .

4.1 Algemeen

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor zover deze
gevolgen hebben voor het milieu. Bij het zoeken naar alternatieven kan het zinvol zijn uit te
gaa van een analyse van de voorgenomen activiteit in deelactiviteiten, Daarbij dient in ieder
geval aandacht bestee te worden aan de volgende deelacliviteiten:

. aanvoer en acceptatie;

. overslag;

. storten;

. opslag;

. (afval)waterstromen en (percolatie)waterzuivering;

. onttrekking en toepassing stortgas,

4.2 Voorgenomen activiteit

4.2.1 Aanvoer en acceptatie

Ten aanzien van de aanvoer en de acceptatie van het afval dient in het MER vermeld te
worden:
. de samenstellng, herkomst en hoeveelheid van het afval;

. de acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure;

. de wijze van aanvoer en de mogelijk optredende verkeersoverlast als gevolg van

eventuele extra verkeersbewegingen.

4.2.2 Overslag

Ten aanzien van de overslag moet in het MER beschreven worden:
. de wijze van overslag van de verschilende afvalstoffen, zoals gf-afval en brandbaar

afval en de plek waar overslag plaatsvindt;
. de wijze van administratief en fysiek gescheiden houden van verschilende afvalstromen;

. de wijze van afvoer en bestemming van het overgeslagen afval en het verwachte aantal

transportbewegingen ,
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4.2.3 Storten

In het MER moet worden beschreven hoe de daarvoor in aanmerking komende afvalstoffen
worden gestort, Daarbij dient onder andere aandacht geschonken te worden aan aspecen
als verdichting en tussentijdse afdekking,

Ook zal in het MER moeten worden ingegaan op de gekozen eindvorm van de stortlaats en
de wijze waarop de eindvonn zal worden gerealiseerd (volgorde gebruik
stortcompartimenten, fasering stort in relatie tot omvang afvalaanvoer (minimum/maximum
aanbod, et cetera),

De wijze van onder- en bovenafdichting (inclusief fasering) dient in het MER beschreven te
worden,

4.2.4 Opslag

De soorten en hoeveelheden materiaal dat opgeslagen zal worden, moeten worden

beschreven, In het MER moet worden toegelicht wat de mogelijkheden zijn voor nuttige
toepassing van deze materialen binnen de bedrijfsvoering van de stortplaats. Tevens dient
de wijze van opslag in het MER te worden beschreven, alsmede de plaats(en) waar opslag
plaatsvindt,

4.2.5 (AfvaQwaterstromen en (percolatle)waterzulverlng

Ten aanzien van de (afval)waterstromen en de (percolatie)waterzuivering dient in het MER
beschreven te worden:

. de kwal~e~ en afvoer van de verschilende (afval)waterstromen, rechtstreeks naar het

oppervlaktewater of via het riool naar de RWZI;
. de wijze van waterzuivering, inclusief een stroomschema, water en massabalans en de

bereikte mate van zuivering;
. de afvoer van effuent u~ de waterzuiveringsinstallatie;

. de stringsmogelijkheden gericht op de kwal~e~ van (afval)waterstromen en effuent.

Indien bij de waterzuivering hulpstoffen worden gebruikt, dienen deze kwal~atief en
kwant~atief beschreven te worden.

4.2.6 Onttrekking en toepassing stortgas

In het MER moeten de voorzieningen voor het onttrekken en nuttig toepassen van stortgas
worden beschreven, Tevens moet worden aangegeven welke voorzieningen aanwezig zijn
voor het geval stortgas tijdelijk niet kan worden afgezet.

4.2.7 Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen

In het MER moeten de emissies naar lucht (stof en geur), water en bodem worden
beschreven, Daarbij dient ook aandacht te worden besteed aan emissies die kunnen
optreden bij calam~eiten en storingen. Bij ieder alternatief moet - daar waar relevant - worden
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aangegeven welke preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen worden
getroffen,

Aangezien het voomemen een meetbaar effec kan hebben op de geluidgevoelige
bestemmingen, dienen in het MER preventieve en mitigerende maatregelen voor geluid te
worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het proces, de indeling van het
terrein, passieve voorzieningen, bouwkundige mogelijkheden (gesloten gebouw,

afschermingen et cetera) en ten aanzien van de logistiek, Bij elk van de relevante
maatregelen dient een ALARA-beschouwing' te worden gegeven, In het MER dienen de voor
het omgevingsgeluid relevante geluidemissies te worden beschreven van installaties en
activiteiten, waaronder transport en overslag op het terrein. Hierbij dient een onderscheid te
worden gemaakt in representatieve bedrijfsituaties' gedurende de dag-, de avond- en de
nachtperiode,

4.3 Alternatieven

De keuze van de alternatieven moet worden gemotiveerd, evenals de uiteindelijke selecie
van het voorkeursalternatief,

In het MER zijn vooral de milieuargumenten voor deze keuze van belang, Voor onderlinge
vergelijking moeten de milieueffecen van de alternatieven volgens dezelfde methode en met
hetzelfde detailniveau worden beschreven, Beschrijving van het meest milieuvriendelijke
alternatief is verplicht.

Alternatieven specifiek
Ten aanzien van storten dient minimaal één alternatief uitgewerk worden, waarbij zou
kunnen worden uitgegaan van de huidige ervaringscijfers ten aanzien van het stortolume
van ongeveer 145,000 ton per jaar.

Voor het storten (inclusief de onderafdichting), de overslag en de zuivering dient bekeken te
worden of er sprake is van reële inrichtingsalternatieven, Indien dat niet het geval is dient dat
gemotiveerd te worden aangegeven.

Voor de overslag dient aangegeven te worden of er alternatieven beschikbaar zijn in de zin
van techniek of proces.

4.4 Nulalternatief

Als het mogelijk is om de doelen van de initiatiefnemer te realiseren zonder dat de
voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd, is er sprake van een reëel nulalternatief. Dit dient in
het MER te worden aangegeven,

7 AL = as low as reasonably achievable = zo gerig of laag als redelijkerjs haalbaa is. De Wet mieubeheer
geeft de veranerig voor dit pricipe.

8 Incidentele bedrjfssituaties (:5 12 x per jaa) gelden niet als representatief. Als ze in akoestisch ongunstige zi
wezenljk afjken moeten ze in het MER volwaardi worden beschreven.
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worden als referentie, Eventuele ervaringsgegevens en evaluatiecijfers kunnen gebruikt
worden om mogelijke mileugevolgen van de voorgenomen activiteit te onderbuwen,

5.7 Mileugevolgen

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te
worden genomen:

. bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de ernst worden

bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaarheid en
compenseerbaarheid;

. naast negatieve effecen moet ook aan positieve effecten aandacht worden besteed

(bijvoorbeeld hergebruik of energie);
. behalve directe effecen moeten ook afgeleide effecten worden beschreven;

. bij onzekerheden over het wel of niet optreden van effecen moet een
betrouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' worden

gebruikt;
. onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in gebruikte

gegevens moeten worden vermeld;
. de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en controleerbaar te zijn

door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete verwijzing naar
geraadpleegd achtergrondmateriaal;

. vooral aandacht moet bestee worden aan die effecen die per alternatief verschilen of
die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden;

. minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd.

In het MER dient ten aanzien van effecbeschrijvingen aandacht te worden bestee aan de
volgende punten,

Bodem, grond- en oppervlakte water
In het MER dient ingegaan te worden op de milieugevolgen van het storten van afval en de
kans op lekkages in de onderafdichting9, Aangegeven dient te worden wat de verwachtingen
zijn ten aanzien van de samenstellng van het percolatiewater en wat daarvan de te
verwachten effecen zijn op de onderafdichting en op de afvalwaterzuivering. Hoe groot is de
kans dat een deel van het percolatiewater in de bodem of het oppervlaktewater terecht komt
en wat zijn de consequenties daarvan? Welke invloed heeft de bovenafdichting; en welke
invloed heef het moment waarop deze wordt aangebracht op het ontstan van
percolatiewater, op de afbraakprocessen en op de gasproductie in het stort?
Verder dient aangegeven te worden hoe het percolatiewater en eventuele andere
afvalwaterstromen worden gezuiverd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het bedrijf,
Momenteel wordt voorgezuiverd afvalwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Welke plannen bestaan er voor de toekomst ten aanzien van de zuivering van het perkolaat
en de afvoer van effuent? Heeft dit consequenties voor de belasting van het
oppervlaktewater?

Geluld
Ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen dienen de bestaande geluidsitaties en de
equivalente geluidsniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode na realisatie van het
voornemen te worden beschreven. De deelbijdragen van de oorzakelijke geluidsbronnen

9 Er dient een inschattg gemaa te worden hoelag deze onderafdichtig voldoende za blijken te zijn, met
name de bentoniet ka op een gegeven ogenbli gaa lekken als de Na in bentoniet wordt vervangen door Ca.
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7. LEEMTEN IN INFORMATIE

Arikel 7.10, lid 1, onderg van de Wm:

Een MER bevat ten minste: -een overzcht van de leemten in de onder d en e bedoelde bechrijvngen (d.w.z. van
de bestaade mileutoesta en autonome ontikkeling daaan, resp. van de mileuefecenl ten gelge van het
ontbreken van de benodigde gegeven. .

Het MER moet aangeven over welke mileuaspecen geen informatie kan worden
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens, Deze inventarisatie moet worden toegespitst op
die milieuaspecen, die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen,
Op die manier kan worden beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek
aan milieuinformatie,

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,

8. EVALUATIEPROGRAMMA

Arikel 7.39 van de Wm:
-Het beoe geg dat ee beluit hee geomen, bij de voorbreiding W8BNan ee milieu-efecrapo is

gemaa, onderoekt de gevolgen van de berokken activitei voor het milieu, wannee zij word ondernomen of
nadat zij is ondermen. .

De provincie Overijssel en het waterschap Regge en Dinkei moeten bij het besluit tot
vergunningverlening aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek
verricht zal worden om de voorspelde effecen met de daadwerkelijk optredende effecen te
kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te trefen. Het verdient
aanbeveling dat Twence BV in het MER reeds een aanzet tot een programma voor dit
onderzoek geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de
gebruikte voorspellingsmethoden, de gecnstateerde leemten in kennis en het te verrichten
evaluatieonderzoek,

9. VORM EN PRESENTATIE

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de
alternatieven, De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met
behulp van tabellen, figuren en kaarten, Voor de presentatie bevelen wij verder aan om:

. het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgegevens (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 literatuurlijst 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 HET MER

Arikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm:
Een MER bevat ten minste: -een saenvattng die aa ee algeee publiek voldoe inzicht geeft voor de
berdeling van het mifieu-efftrarl en van de darin bechreven gevolgen vor het milieu van de

voorgenomen activitei en van de bechreven alternatieven. .

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en
insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. 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, zoals:
. de hoofdpunten voor de besluitorming;

. de voorgenomen activtteit en de alternatieven;

. de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activitett en

de alternatieven;
. de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selecie van het MMA en

het voorkeursalternatief;
. belangrijke leemten in kennis,
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Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 maart 2001 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
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BIJLAGE 2

Kennisgeving van de terinzagelegging van richtlijnenadvies
in Staatscourant nr. 63 d.d. 29 maart 2001.

Rectificatie
r.-ic.i.iciin

SrartJiotitic milicu-dTcctrapportßgc
tcn ~hoc"c "'a de afva.i".crwcrldngs_

inrichtinc Elhorst Vlocdbclt

Gcdcputecc Staten van O'l'Crijs5C1 maken
; mede namens het dagelijks bestuur \'30
hei Waterschap Rcgge cn Dinkd hei
\")lgcndc bekend.
Twcnci: BV Afvalverwerking, Bolders-
hockweg 51 ic Hengelo heeft ee start-
notitie opgesteld ter voorbereidin \'ao
de procedure VOOr de opstelling \'an ~n
mi ticu ~ cr cClrapportge.
Deze rapponagc dicm doorT..cna: BV
r\f\"al"crwerking te ..orden opg~tcld in
\"crband met hun voornemen toi het aan-
nagen van een "erguning ('P grond van
de \\7('( milieubeheer alsmede een vergun-
ning op grond van d(''Ilct \'crontrciniging
oppen:laktcwatercn.
Bedoelde: \-.rguningen zijn ond..r m~r
nodig in '''crband met het oprichten en h..t
in \\1.rk Iiehb van de afvah"C_
inrichting Elhorst Vlo.dbdt t.. Zcnder..n,
geinccmc llome. De act"lteiten betaan
uii het storten, het oyerslaan en h~t
tijdelijk opslaan van a(,.aJstoffen voor
nuttige toepassing (zoals Iicht'lcroni-
reinigde grond).
De startnotitic bevat het \'oornem..n (de
plannen) \'an lxdo.lde actviteiter.
Gedeputeede SU(..n van Overijssel en
het dagelijks betuur van het Wst..rschap
Reggc en Dinkel zullen te zijner tijd de
richrlijm:n vaststellen, wa onder aner
\'.ordt bepaald ..elke aspecten cn alter-
natieven uiteindelijk in de mili..u~ce-
rapponage moeten worden meegenomen
respectevelijk motm "''Orden ondert
fiij de opstelling 'dr die richtljnen worden
ook de adviezen van de \,udijk vereiste
addseurs betrokken. Daaraast wordt
eenieder in de gekgenheîd gesteld o,i:r
dc gewenste inhoud van de richtljnen
opmerkingen te mak..n.
Na ,'aslStelling van de richtlijnen moct
Twence BV Af\'alvenverkig op basis
daarvan een milieu-effecuapportage op-
stellen. Ovcr die rapportagc kan eenieder
te 7.ijner tijd opmerkingen maken.

. ~

D~ startnotitie k2n op de volgnde plaaisn
worden ingezien:
i. dagelijks ..an 8.30 - 12.30 uur bij de

afdeling ßou\\l.'1nde en Milieu in he!
gcmC'nlehuis, Rheinepkin i te Borne;

2. bij hetWaterschan Regge en Dinkd,
Kooikersweg I tc Almelo, op \\'erk.
dagen van 9.00 - t 2.00 uur en '.an
13.30 - 1600 uur, buiten dcze uren
n(! tekfonisclic arsrraak
(0546832505j,

3 in de bibliotheek nm hei prci\'iiicie-
huis, Luiienbergsu-aat 2 tc" Zwolle.

8~p
Alken degenen, die tijdig bedenkingen
tegen het onrv.'Crp \"'n de blsdiikking(cn)
h..bben ingcbr2cht kunnen l?;cr beroep
tegen de. definiticve beschik.ng(e.n) 11-
stellen. Daarnaast besiaai e\'cnee.ns de
gelcgenheid iot beroep voor dq;enen dic
bedenkingen hebben tegen \\1)7.ígiiigei:
die bij hei nemen ,'an het besluit ien op-
zichte van het ontwcrp zijn 2:ingcbr2Cht.
alsmcde voor belanghebbenden die aan-
tonen dat zij redclijkel\,ijs nii.i in st:ia¡ Zlill
ge\\'Ce$t ùjdig bedenkingen in te brengen
tegen het ontwcrp \.ao de bescb.l:kin¡:

Inlichtingen
Voor nadere inlichùngen O\.er de \V rn.
pr~urc kunt u coniaCl opnemen me! de

heer A.D. de Bruijne (td. 038 425 1 ~61)

Indien hei de \\"!\'o.procedurc. betreft
kuni u coniaci opnemen met mC\T('\l\\
A. Scholing (tel. 0522 276852).
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Projectgegevens

Initiatiefnemer: Twence B,V, AJalverwerking

Bevoegd gezag: Provincie Overijssel

Besluit: Het verlenen van een Wm- en een Wvo-vergunning

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.2 (oud)

Activiteit: Het in werking hebben van een afvalverwjderingsinrichting voor

de stort en overslag van afal

Procedurele gegevens:

kennisgeving startotitie: 29 maar 200 i

richtljnenadvies uitgebracht: 1 juni 2001

Bijzonderheden: Naar aanleiding van een uitspraak door de Mdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State is alsnog een m.e,r,-procedure op-
gestar voor deze activiteit.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. M.M.U. van Dis
dr. ir. J, Hoeks
ing, C. Roos
ing. A. Vrielink

Secretaris van de werkgroep: mr. S. Pieters
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Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 23042001 Vereniging onderzoek flora en fauna Wageningen 01052001
2. 20042001 Stichting behoud Elhorst Vloed 

belt Zenderen 01052001
3, 25042001 Burgemeester en wethouders van Borne 01052001

Borne
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