
AANVULLEND ADVIES VOOR RICHTLIJNEN VOOR DE
INHOUD VAN HET MILIEU-EFFECTRAPPORT

STORTPLAATS ARNHEM

177-84



commissie voor de milieu-effectrapportage

Aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

uwkenmerk
MW.88.16157-MW2106/2206

onderwerp
Advies aanvullende richtlijnen
stortplaats regio Arnhem

uwbrief

4 augustus 1988
onskenmerk

U706-88/Kl/mc/177-84
utrecht,

5 oktober 1988

Op 24 mei 1988 bracht de Commissie een advies uit ten behoeve van milieu
effectrapportage (m.e.r.) voor de realisering van een regionale stortplaats in
het samenwerkingsgebied Regio Arnhem. Op Uw verzoek heeft de Commissie in dit
advies a1le op dat moment bekende moge1ijke stortlocaties betrokken te weten
IJsseloord, Nieuwgraaf, Koningspleij en de bestaande stortplaats te Wester
VQort. Inmiddels heeft oak het samenwerkingsverband Regie Arnhem zijn VQorne
men bekend gemaakt tot realisering van een stortplaats op de locatie Zweek
horst te Zevenaar.
Met bovengenoemde brief stelt U de Commissie veor de m.e.r. in de gelegenheid
om, in aanvulling op haar advies van 24 mei jl., aan te geven welke punten nog
de aandacht verdienen bij de vaststelling van de richt1ijnen nu ook het samen
werkingsverband Regio Arnhem een mogelijke stortplaats heeft aangemeld voor de
afvalverwerking in de regie Arnhem.

Met deze brief bied ik U het door U gevraagde aanvu1lende advies aan. Het aan
vullende advies werd opgesteld door dezelfde werkgroep die het advies voor
richt1ijnen van 24 mei j1. opstelde. De Commissie kwam bijeen op 22 september
en 4 oktober 1988. Op 22 september 1988 wisse1de zij tevens van gedachten met
vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband Regio Arnhem en de provincie
Gelderland. Ook werd een bezoek gebracht aan de locatie Zweekhorst te Zeve
naar. Bij de opstelling van het aanvullende advies heeft de Commissie kennis
genomen van de door de provincie Gelderland ontvangen adviezen en opmerkingen,
die zijn ingebracht in de periode van 12 augustus tot en met 24 september
1988. Voor zover deze reacties (zie bij1age 2) be trekking hebben op de milieu
aspecten van de voorgenomen activiteit, werden zij bij de opstelling van de
navolgende opmerkingen betrokken.

Het aanvu1lende advies betreft de vo1gende aandachtspunten:

1. Daar Uw bes1issing over het a1 of niet verlenen van een vergunning voor een
van de initiatieven mede gebaseerd zal zijn op de informatie uit de op te
stellen (dee1-) milieu-effectrapporten, dient vo1gens de Commissie bij het
opstellen van de richt1ijnen voor de inhoud van de (deel-) milieu-effect
rapporten, zoveel mogelijk naar uniformering in de presentatie te worden
gestreefd. Deze zou zodanig moeten zijn dat een goede vergelijking tussen
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de verschillende locaties en de alternatieve inrichtingsmogelijkheden in
alle opzichten mogelijk is (zie ook bijlage 2, nr. 7).

2. Van de zijde van de Regio Arnhem is tijdens eerdergenoemde gedachtenwisse
ling op 22 september jl. benadrukt dat zij op grond van het provinciale
afvalstoffenplan gerechtigd is een locatiekeuze te doen, en dat zij van
haar zijde in principe hereld is tot overname van een deel van het initia
tief van de gemeente Arnhem, te weten een tijdelijke opslag van verontrei
nigde grond (TOP) en een tijdelijke deponie voor verontreinigde baggerspe
cie. In dit verband en gelet op de opmerkingen van de Gelderse Milieufede
ratie (zie bijlage 2, nr. 8) wijst de Commissie op de mogelijkheid om:
- een locatie in te richten voor de verwijdering van niet te hergebruiken,

niet verbrandbare afvalstoffen en niet te hergebruiken residu van de
afvalverbrandingsinstallatie te Duiven;

- een locatie in te richten voor een TOP en een tijdelijke deponie voor
verontreinigde baggerspecie.

Veor de locatie(s) zal dan aangegeven moeten worden welke specifieke voor
zieningen getroffen kunnen worden voor het beschermen van hadem, grondwater
en oppervlaktewater en welke overige voorzieningen noodzakelijk ziju,
bijvoorbeeid van infrastructure Ie aard.
Ten aanzien van de eventuele realisering van een TOP en een tijdelijke
deponie voer verontreinigde baggerspecie dienen de volgende aspecten i~ het
MER nader uitgewerkt te worden:
* de kwantiteit en kwaliteit van de in deponie te brengen stoffen; hierbij

dient in ieder geval te worden ingegaan op de samenstelling van de ver
ontreinigde grond en de baggerspecie;

* de tijdsduur van de opslag;
* de inpassing in het landelijk geveerde respectievelijk te voeren beleid;
* eventueel tee te passen bewerkingen zeals landfarming tijdens de tijde-·

lijke opslag;
* de megelijkheden van compartimentering zodat steffen van verschillende

samenstelling niet gemengd epgeslagen heeven te wordenj
* de methoden veor de definitieve verwijdering;
* het effect van de tijdelijkheid van de deponie van baggerspecie en grond

op vormgeving en afwerking.

3. Ten aanzien van de locatie Zweekhorst dient een motivering te worden gege··
ven van de (milieu-hygienische) criteria die een rol hebben gespeeld bij de
keuze van deze locatie. Daarbij dient ook aangegeven te worden welk gewicht
aan de criteria is toegekend.
Gezien de afstand van de locatie Zweekhorst tot het zwaartepunt van het
afvalaanbod vraagt de Commissie aandacht voor de mogelijkheid tot de reali
sering van een overslagstation. Uitgaand van een vergunningperiode van 10
jaar is een dergelijke investering wellicht niet haalbaar. Gezien de situe
ring biedt de locatie Zweekhorst ook mogelijkheden voer een continuering
van de stortactiviteiten na 10 jaar. De realisering van een overslagstation
nabij het zwaartepunt van het afvalaanbod in de regio kan vanuit deze
optiek dan weI zinvol zijn. Het verschil voor de geluids-/ stofbelasting
langs de aanvoerwegen naar de locatie Zweekhorst dient te worden onder
bouwd.

4. In aanvulling op het gestelde op pagina 15 van haar advies voor richtlijnen
(onder oppervlaktewater) en gelet op de opmerkingen van het polderdistrict
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Rijn en IJssel (zie bij lage 2, nr. 2) adviseert de Commissie in de ver
schillende milieu-effectrapporten een beschouwing op te nemen van het
effect van het storten in relatie tot de waterhuishouding.

De Cemmissie zal gaarne vernemen ep welke wijze U van dit aanvullende advies
gebruik zult willen maken bij de vaststelling van de richtlijnen veer de ver
schillende (deel-) milieu-effectrapporten .

.__~-~~..-----'c-----=

~~
Ir. K.H. Veldhuis,
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
stortplaats regio Arnhem.
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BIJLAGE 1

PROVINCIE GELDERLAND

Commissie voor Milieu-effectrapportage
postbus 2345
3500 GH UTRECHT

28 juli 1988 - nr. MW88.16157-MW2106/2206

Adviesaanvraag aanvullende richtlijnen
stortplaats regio Arnhern

Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoon (OB5) 599111
telex 45569 pbgld n!

Geliol'll bij ooantwoording
datum &n kOllm(ll1< vall
OOZ(l lxiel aan to l\8.1on.

Reeds earder ontvingen wij van u, mede naar aanleiding van de start
notitie "Afvalverwerking Nieuwgraaf" en mede naar aanleiding van ons
schrijven van 9 mei 1988 (MWB8 .19821) aen gelntegreerd advies ten
behoeve van het vaststellen van richtlijnen voor aen milieu-ef£ect
rapport voor een nieuwe regionale stortplaats in het samenwerkings
gabied regio Arnhem.
zoals u weet zijn a1' meerdere initiatiefnemers voor het realiseren
van deze nieuwe stortp1aats. Op het moment waarop u uw advies uit
bracht waren niet alle initiatieven door midde1 van een startnotitie
bij ons aangeme1d. Derha1ve was u niet in de ge1cgenheid daze 1ni
tiatieven in uw advies te betrekken. Inrnidde1s hebben wij de ver
schillende startnotities ontvangen. Het betreft de volgende initia
tiefnemers, met respectieve1ijk de vo1gende startnotities:

Spitman Holding B.V.: "De P1eij en IJsse1oord"; door ons ontvan
gen op 5 april 1988.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem: "Konings
pleij-Noord"; door ons ontvangen op 24 mei 1988.
Bestuul': van het Samenwerkingsverband Regi.o Arnhem: "Zweekhorst";
door ons ontvangen op 26 mei 1988.

Wij nodigen u uit om, aan de hand van deze startnotities, een aan
vullend advies uit te brengen ten behoeve van het geven van richt
lijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport.
De startnotities zUllen door ons bekend worden gemaakt op 12 augus
tus 1988 in enkele regionale dagbladen en de Nederlandse Staatscou
rant. De inspraaktermijn loop tot en met 14 september 1988.

po&tgl~009762
ABN Amhem, rol: n' 635026463
BHG'~."'Ilf285010824

Staten van Gelderland

verzonden 04.AUG.190B

HUIS DER PROVINCIE
Markt 11
Iltadabuo IIln a



BIJLAGE 2

LIJST VAN INSPRAAKREACTIES

nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

datum

210888

260888

260888

310888

080988

120988

140988

140988

140988

220988

Persoon of instantie

J.B.H. Frieling te Arnhem

Polderdistrict Rijn en IJssel te Herwen

H.G. Folmer te Didam

Zentralrendatur der Katholischen Kirchengemeinden
in Dekanat Emmerich

Rijkswaterstaat Directie Gelder1and te Arnhem

J.D. A1derkamp c.s. te Zevenaar

Directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie
in de provincie Gelderland

Gelderse Milieufederatie te Arnhem

Gemeente Arnhem

Zuiveringsschap Ooste1ijk Ge1der1and te Doetinchem

Datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

060988

060988

130988

160988

260988

260988

260988

260988

280988

041088
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OPENBARE BEKENDMAKING IN STAATSCOU~T NR. 155 VAN VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1988

~ PROVlNelE G"D""ND

Inspraak (Jp richtfijnen voorde milieu-c/
jec/rapportell:
De Plefj ell IJsselQord;
KoningspJeij-NQord:
ZllIeekhorst.
len behocye van een nieuwe reglana/e
slor/ploats in he' samenwerkingsgebied
rcgio Arnhem
De volgende initiatiefnemers hebben Ie
k.ennen gegtven cen nieuwe regionale
stortplaats in de regia Amhem op Ie
willen ochten:
Spilman Holding B.V. (startnotitie 'De
PJeij en IJsseloord').
Het college van burgemeester en
wethouders van Amhem (startnotitie
'Koningspleij.Noord').
Bestuur van het Samenwerkingsverband
Rcgio Amhem (stannotitie 'Zweek
horst').
Spitman Holding B.V. en het college
van Burgemeester en Wethouders van
Amhem hebben hun initiatief, yoor wat
betreft de Koningspleij (ofwel Pleij),
gebundeld.
De Koningsp1eij en lJsseloord zijn
beide gelegen in Amhem.
Het initiatiefvan het Samenwerldngsver
band Regio Amhem is gepland in de
gemeente 7...evenaar.
Naast deze initiatieven hebben wij op
24 maar! 1988 het voornemen van
Putman Holding B.V. kenbaar gemaakt.
Ool.: dil bedrijf wi! een nieuwe regionale
stortplaats in dit samenwerkingsgebied.
Deze is gepland in de gemeente
Duiven.
SlechlS een van de hiervoor genoemde
initialieven \:.an ldden tot een nieuwe
.regiollfde stortplaats.
Voor he; oprichten en in werking
hebben van een nieuwe stortplaats is in
ieder geval een vergunning nodig in het
kader van de Afvalstoffenwet (AW).
Gedeputeerde SUlten z.ijn veranty.'0orde
lijk voor deze vergunnmgverlenmg.
Daamaast zul1en, indien nodig, oak
andere vergunningen worden aange
vraagd. Bijvoorbee1d een vergunning in
het kader van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WYO). Hiervoor
is het zlliveringssehap Oostelijk
Gelderland verantwoorde1ijk.
BU de beslissins om deze vergunning(en)
al dan niet te verlenen moet volgens de
Wet algemene bepalingen milieuhygi/!ne
milieu-eff'eetrapportage (m.e.r.) worden
loegepast. Het opstellen van een
milieu-eff'eetrapportage (MER) is
daarvan een onderdeel.

In dil MER moeten lOwel de milieuge
volgen van een niellwe stortplaats als
de gevolgen van mogelijke altem~tieven
worden beschreven. Het rapport IS
bedoeld om aile positieve en negatieve
gevolgen voor het milieu in beeld te
brengen, zodat daar bij de be~lissing
over de vergunning(en) rekenmg mee
kan worden gehouden.
Procedure
Het toepassen van m.e.r. bestaat uit
meerde~ stappen. Samen vormen die
de zogenaamde m.e.r.-procedure. Deze
procedure is gekoppeld aan de AW-
(en zo nodig ook andere) procedure(s)
voor het verkrijgen van de vergunningen.
Omdat er sprake is van meerdere
procedures Ireden Gedeputeerde Staten
01' als coOrdinerende instantie.
Inspraak
De genoemde initialidnemers zijn
verantwoordeIijk voor het opstellen van
hel MER.
Voordat het MER wordt opgesteld
$lellen Gedeputeerde Slaten eerst
richdijnen vast. Deze richtJijnen geven
aan welke milieu-aspecten in het MER
onderzocht moeten worden. Voor het
opstellen van deze richtlijnen seven
Gedeputeerde Staten inspraak.
Daarvoor krijgt iedereen <Ie gelegenhei<l
schrifielijk opmerkingen Ie maken over
de te geven richllijnen voor de milieu·
eff'eetrapporten van Spitman B.V., hel
college vlln Burgemeester en Wethou
ders van Amhem enhet Samenwerkings
verband Regio Arnhem. Voor het
inilialiefvan de firma Pulman heeft·
inmiddels inspraak plaatsgevon<len.
Met betrekldng tot de vorengenoemde
initiatieven wijzen wij met nadruk op
het volgende.
Van de genoemde initialieven lean er
slechts Un leiden tot een vergunning
voor een nieuwe regionale stortplaats
in de regio Amhem. De verschillende
partijen volgen echler ieder afzonderJijk
een m.e.r.-procedure en zullen dan ook
ic<ler cen MER indienen.
Daar Gedeputeerde ";tatell hun
beslissing over het al dan niet afgeven
van een vergunning mede wil baseren
01' de informatie uit de milieu-effeclrap
porten, wordt gestreefd'e verschillende
procc<lures 8eHjk op te ten lopeno
Terinzageligging
Voor meer informatie (" "f de verschil
leode plannen wordt ve vezen naar de
zogenaamdc startnotitie Hierin
hebben de verschillend( nitiatiefnemers

hun voomemens uitvoerig uiteengezet.
Van 15 augustus tot en met 14 september
1988liggen deze notities tijdens
werkuren ler inzage in de secretarie van
de gemeenten Amhem en Zevenaar.
Your inzage buiten werkuren is de in
die gemeenten gebruikelijke regeling
van toepassing.
Tevensliggen de startno1ities gedurende
deze termijn ter inzage bij de dienst
Milieu en Water, afdeling bodem en
afval, bmer 4.15, gebouw Rijllstate,
Marktstraat I te Amhem. Voor het
inzjen van de stukken kunt u een
afspraak maken met een van dr. hierna
genoemde personen.
lndienen van reac/ies
Reaetics over de te geven richtlijnen
kunnen van IS augustus tot en met 14
september 1988 schriftelijk worden
ingediend eo moeten worden gesluurd
naar Gedeputeerde Staten van Gelder
land. dienst Milieu en Water, Postbus
qQ90, 6g00 GX Amhem. flij de ingedien.
de opmerkingen moet duidelijk worden
vermeld 01' welk initialiefze betrekking
hebben. Daarvoor dienen de volgende
nummers bij uw schrijven te worden
vermeld (recltlsboven op de eerste
pagina van uw schrijven):
Spilman, localie Pleij en IJsseloord:
MWgS.16157;
het college van burgemeeSler en
welhouders van Amhem, locatie
Koningspleij.Ncord: MW88.22483;
Samenwerkingsverband Regio Arnhem,
localie Zweekhorst: MW8S.23l34.
Persoonlijke gegevens worden niel
bekendgemaakt als daar in een
afzonderlijke brief om wordt gevraagd.
Nadere informatie
Jndien u behoefte heeft aan meer
informatie over de vorengenoemde
voomemens of over het toepassen van
milieu.eff'eetrapportage kunt u zich
wenden tot de heren W. Meijer, tel.
085·592816 of L. van Moorsel, tel.
085-592347 van de dienst Milieu en
Water.
Arnhem. 28juli /988.
Gedepu/eerde Sla/en van Geldulalld.
M. de Bruijne, voorzitler.
P. J. de Loor, griffier.


