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Onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies m.e.r-beoordeling t.b.v. de m.e.r.-
beoordelingsprocedure Veluwse Afval 
Recycling (VAR) B.V. 

(030) 234 76 34 13 september 2006 

Geacht College, 

Met uw brief van 19 juli 20061 verzocht u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.), hierna ‘Commissie’ genoemd, om u te adviseren over de m.e.r.-beoordeling ten 
behoeve van de aanvraag voor zowel een veranderingsvergunning als voor een revisie-
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting gelegen aan de Sluinerweg 
12 te Wilp-Achterhoek.  

De Commissie beoordeelt of er sprake zou kunnen zijn van belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu (zie artikel 7.8b, eerste lid, Wet milieubeheer), als gevolg van deze voor-
genomen activiteiten, waarvoor het maken van een milieueffectrapport (MER) noodzake-
lijk is. De omstandigheden om te bepalen of er sprake is van belangrijke nadelige gevol-
gen staan aangegeven in artikel 7.8b, vierde lid, Wet milieubeheer juncto Bijlage III van 
de Europese m.e.r.-Richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd door de Richtlijnen 
97/11/EG en 2003/35/EG). 

De Commissie heeft daarbij gebruik gemaakt van de volgende informatie: 

 De Aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-beoordelingsplicht, ten behoeve van de 
aanvraag voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor inrich-
ting van Veluwse Afval Recycling te Wilp-Achterhoek d.d. 9 juli 2006-08-30; 

 De mondelinge informatie zoals deze tijdens het locatiebezoek - dat op vrijdag 25 
augustus 2006 heeft plaatsgevonden - aan de Commissie is meegegeven, waar-
onder de presentatie “Commissie voor de m.e.r. en provincie Gelderland” d.d. 25 
augustus; een PowerPoint presentatie die ook op schrift werd uitgedeeld. 

 
                                                

1 Zie bijlage 1. 



 

1. Informatie in Aanmeldingsnotitie  

De informatie in de aanmeldingsnotitie geeft een technisch beeld van de voorgenomen 
activiteiten, die allemaal wijzigingen inhouden ten opzichte van de huidige situatie, als-
mede van de mogelijke milieugevolgen. Tijdens het locatiebezoek zijn enkele voorgeno-
men activiteiten verduidelijkt waardoor de Commissie zich een beeld heeft kunnen vor-
men van zowel het voornemen, alsmede de context waarbinnen de wijziging zich zal 
voordoen. Niet op alle onderdelen is de Aanmeldingsnotitie even duidelijk, maar er ont-
breekt geen essentiële informatie. Mede door de mondelinge informatie alsmede de rond-
leiding over het bedrijfsterrein heeft de Commissie zich een goed beeld kunnen vormen 
van de procesmatige opzet. De Commissie acht het wel noodzakelijk dat bepaalde infor-
matie in de vergunningaanvraag verder wordt uitgewerkt. Dit geldt met name voor de 
informatie aangaande het aantal transportbewegingen en het drogen van afval, inclusief 
de milieueffecten daarvan. 

2. Aanzienlijke nadelige milieugevolgen? 

De Commissie is van oordeel dat de voorgenomen activiteit van de VAR, zoals beschre-
ven in de Aanmeldingsnotitie d.d. 9 juli 2006, op grond van de omstandigheden zoals 
beschreven in Bijlage III van de Europese m.e.r.-Richtlijn waaronder de selectiecriteria 
1) Kenmerken van de projecten; 2) Plaats van de projecten; en 3) Kenmerken van het 
potentiële effect, geen aanleiding zullen geven tot aanzienlijke nadelige milieugevolgen. 

Vanwege externe werking zijn er op grond van deze voorgenomen activiteiten geen signi-
ficante gevolgen te verwachten op het Natura 2000-gebied De Veluwe, aangezien de af-
stand tot het Natura 2000-gebied redelijk groot is, het stedelijk gebied Apeldoorn gele-
gen is tussen de plek van de voorgenomen activiteiten en natuurgebied, alsmede dat de 
nadelige gevolgen vanwege deze wijzigingen beperkt zullen zijn. 

3. Oordeel 

De Commissie is derhalve van mening dat er geen sprake zal zijn van aanzienlijke nade-
lige milieugevolgen, op grond van de omstandigheden die genoemd worden in de wet, 
vanwege de voorgenomen m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Wij adviseren u om geen 
MER te laten opstellen. 

De Commissie hoopt met dit advies een bruikbare bijdrage te hebben geleverd aan uw 
besluitvorming in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Wij stellen het dan 
ook op prijs wanneer u ons informeert over de inhoud van uw uiteindelijke besluit. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
dr. D.K.J. Tommel 
voorzitter van de werkgroep 
m.e.r.-beoordelingsplicht, 
Veluwse Afval Recycling BV 



 

BIJLAGEN 

bij het advies voor de m.e.r.-beoordeling over  
Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. 

(bijlagen 1 en 2) 



 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 19 juli 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

BIJLAGE 2 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
Besluit: m.e.r.-beoordeling 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D18.3 
 
Activiteit: er worden wijzigingen aangebracht in de huidige bedrijfsopzet 
waardoor er veranderingen optreden in verband het storten van afval; er zal 
meer bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval (VRM) worden verwerkt; uitbrei-
ding van de grondreinigingscapaciteit alsmede de capaciteit voor op- en over-
slag, zeven, splitsen en samenvoegen van grond; de compostering zal worden 
uitgebreid; en de hoeveelheid te verkleinen en te mengen bouw- en sloopafval 
zal worden vergroot; tevens zal er sprake zijn van het be- en verwerken van 
andere afvalstoffen; het droog vergisten van 132.000 ton organische (af-
val)stoffen; het drogen van 100.000 ton huishoudelijk- en bedrijfsafval per 
jaar; het nat vergisten van 60.000 ton organische afvalstoffen per jaar. 
 
Procedurele gegevens: 
Adviesaanvraag m.e.r.-beoordeling: 21 juli 2006 
Advies m.e.r.-beoordeling uitgebracht: 13 september 2006 
 
Bijzonderheden: ondanks het feit dat er sprake is van veel verschillende wij-
zigingen en uitbreidingen ten opzichte van de huidige bedrijfsopzet valt niet te 
verwachten dat dit zal leiden tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor het mili-
eu. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. G. Boonzaaijer 
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
ing. A. Vrielink 
 
Secretaris van de werkgroep: 
mr. S. Pieters 
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Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de 
Commissie voor de m.e.r gevraagd om een m.e.r.-
beoordelingsadvies uit te brengen naar aanleiding van de 
Aanmeldingsnotitie zoals die was opgesteld door de Veluwse Afval 
Recycling (VAR). De Commissie voor de m.e.r heeft geadviseerd 
om geen MER te laten opstellen omdat er geen sprake zal zijn van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu vanwege deze 
wijzigingen van de huidige bedrijfsopzet. 
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