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 Persbericht 

 
Kijk in milieueffectrapport wat uitbreiding stort-
plaats De Sluiner betekent voor het landschap  
 

Wat betekent de uitbreiding van stortplaats De Sluiner bij Wilp voor het land-

schap? Laat dat in het milieueffectrapport zien. Kijk daarbij ook naar het ontwerp 

van de stortplaats en het uiteindelijke gebruik van het terrein. Dat adviseert de 

Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Gelderland en de ge-

meente Voorst. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de 

benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Attero wil de capaciteit van stortplaats De Sluiner bij Wilp uitbreiden van 7 miljoen m3 

naar 10 miljoen m3. De oppervlakte van de stortplaats blijft hetzelfde, alleen wordt de 

afvalberg zo'n 20 meter hoger. Voordat de gemeenteraad van Voorst besluit over de 

bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over de omgevingsvergunning, 

worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Laat in het milieueffectrapport zien wat verschillende ontwerpen van de uitbreiding van 

de stortplaats betekenen voor het landschap en hoe het terrein uiteindelijk gebruikt gaat 

worden, zegt de Commissie. Verschillen in milieueffecten komen dan goed in beeld. 

Kijk bij de uitwerking ook naar de verschillende functiemogelijkheden, voor bijvoorbeeld 

recreatie, natuur en energie.  

Een aanbeveling die de Commissie doet is om ook de huidige afvalverwerkingsactivi-

teiten naast de stortplaats te beschrijven en de samenhang met de uitbreiding.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de provincie Gelderland en de gemeente Voorst - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3596
http://www.commissiemer.nl/

