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Met bovenvermelde brief stelde het College van Gedeputeerde Staten de
sie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid advies
brengen over de milieu-effectrapporten (MER'en) inzake een stortplaats
regio Arnhem.

Commis
ult te
voer de

Hierbij bied ik U het advies aan van de Commissie overeenkomstig artikel 41 z,
eerste en tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm).
De MER'en zijn getoetst aan de op 1 november 1988 door U vastgestelde richt
lijnen voor de inhoud van de MER'en en aan de wettelijke vereisten op grond
van de Wabm.
Voor de inhoud van het toetsingsadvies verwijs ik kortheidshalve naar de sa
menvatting, waarin de belangrijkste aandachtspunten uit het advies zijn bij
eengebracht. Ik vraag Uw bijzondere aandacht voor het volgende:

De door de Commissie uitgevoerde toetsing heeft betrekking op drie MER'en,
verbonden aan drie afzonderlijke projecten. De initiatiefnemers beschrijven,
elk voor zieh, de door hen voorgenomen activiteiten, de prognoses waar ze van
uitgaan en de locatie die zij op het oog hebben.
Naast de diverse alternatieven ten aanzien van de aspecten bewerking, inrich
ting en beheer zijn er in feite dus oak drie locatie-alternatieven.
Een vergelijkende beschrijving van de locatie-alternatieven is in de drie
MER'en niet opgenomen. Per brief van 18 april 1989 hebben Gedeputeerde Staten
de Commissie een vergelijkend onderzoek toegezonden, zulks als hulpmiddel bij
het bestuderen en vergelijken van de diverse MER'en.
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De Commissie heeft de drie locaties met betrekking tot hun gevolgen voor het
milieu afzonderlijk in beschouwing genomen, in relatie tot de activiteiten die
door de verschillende initiatiefnemers zijn beschreven. In haar advies heeft
de Commissie derhalve geen onderlinge vergelijking van de milieu-aspecten van
de locaties gemaakt.

De Commissie hoopt met dit advies een constructieve bijdrage te leveren aan de
besluitvorming over de onderhavige initiatieven.

ir. K.H. Veldhuis,

Voorzitter,
werkgroep m.e.r.
Stortplaats regio Arnhem.



TOETSINGSADVIES OVER HET
MILIEU-EFFECTRAPPORT STORTPLAATS REGIO ARNHEM

Advies op grond van artikel 41 n, eerste lid, van de Wet al

gemene bepalingen milieuhygiene (Regelen met betrekking tot

milieu-effectrapportage) inzake de richtlijnen voor de inhoud

van het milieu-effectrapport ten behoeve van de besluitvor

ming over de mogelijke realisatie van een stortplaats in de

regia Arnhem.

Uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland door de

Commissie voor de milieu-effectrapportage J namens deze

de werkgroep m.e.r. Stortplaats regio Arnhem,

drs. R.L.J.M. Klerks

Utrecht, 29 mei 1989

de voorzitter,

ir. K.H. Veldhuis
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BIJLAGEN

1 Brief van de Provincie Gelderland (kenmerk MW89.6176-MW2118)) d.d. 21
maart 1989, waarmee de Commissie voor de milieu-effectrapportage in de
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen

2 Openbare bekendmaking in de Staatscourant nr. 65 van 4 april 1989

3 Samenstelling van de werkgroep van de Cornmissie voer de milieu-effect
rapportage, die het advies opstelde

4 Lijst van inspraakreacties



1 INLEIDING

In het tweede afvalstoffenplan van de provincie Gelderland voor de pe
riode 1987-1991 (PAP-II) wordt vermeld dat v66r 1990 een vervangende,
regionale stortplaats (Velperbroek, ook weI genoemd IJsseloord te Arn
hem of een andere door het samenwerkingsverband aan te geven locatie)
beschikbaar zal moeten zijn voor het Samenwerkingsgebied Regio Arnhem
ten behoeve van de verwijdering van niet te hergebruiken, niet-ver
brandbare en niet te hergebruiken residu van de afvalverbrandingsin
stallatie te Duiven.
Voar de aanleg van een regionale stortplaats zal een vergunning moe ten
worden verleend op grond van de Afvalstoffenwet (AW).
De volgende initiatiefnemers hebben bij het College van Gedeputeerde
Staten van Gelderland een vergunningaanvraag ingediend met het daarbij
behorende milieu-effectrapport (MER) voor de volgende activiteiten op
de hieronder genoemde locaties:

* Putman Afvalverwerking B.V. voor het oprichten of in werking hebben
van een inrichting voar het op de badem brengen van niet te herge
bruiken, niet-verbrandbare bedrijfsafvalstoffen en bouw- en sloopaf
val en niet te hergebruiken afvalverbrandingsresidu alsmede voor het
oprichten of in werking hebben van een scheidings- en bewerkings
installatie voor bouw- en sloopafval op de locatie Nieuwgraaf te Dui
ven;

* Hat college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem en Spitman Mi
lieu B.V. voer een verwerkingsterrein voer niet verbrandbaar afval
alsmede de tijdelijke fysische narijping van slib afkomstig uit de
Malburgerhaven en havens van derden (na procesmatige verwerking van
dit slib) op de locatie Koningspleij-Noord te Arnhem. Tevens is een
aanvraag voor een AW-vergunning ingediend door Bruil Arnhem B.V. voor
het oprichten of in werking hebben van een inrichting voor de proces
matige reiniging van verontreinigde grond, inclusief bufferopslag op
dezelfde locatie;

* Het bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Arnhem voor het op
richten of in werking hebben van een inrichting voor het op of in de
bodem brengen van niet te hergebruiken, niet verbrandbaar bedrijfsaf
val en bouw- en sloopafval en niet te hergebruiken afvalverbrandings
residu op de locatie Zweekhorst te Zevenaar.

Ten behoeve van de vergunningverlening wordt de procedure van milieu
effectrapportage (m.e.r.) gevolgd en is een drietal milieu-effectrap
porten (MER'en) opgesteld. Van de genoemde initiatieven kan er slechts
een leiden tot een vergunning voor een nieuwe startplaats in de regia
Arnhem. Bevoegd gezag in deze procedure zijn Gedeputeerde Staten van
Gelderland.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 6 april 1989 de MER'en be
kendgemaakt (bijlage 2). De inspraakperiode liep van 6 april tot en met
8 mei 1989, terwijl op 24 en 25 april openbare zittingen plaatsvonden.



Per brief van 21 maart 1989 (bijlage 1) hebben Gedeputeerde Staten de
Commissie voor de milieu-effectrapportage verzocht conform artikel 41z,
lid 1 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm), advies uit
te brengen over de MERten. Per brief van 18 april 1989 hebben Gedepu
teerde Staten een vergelijkend onderzoek aan de Commissie Voer de
m.e.r. toegezonden. De Commissie voor de m,e.r. heeft dit onderzoek bij
het opstellen van haar advies als achtergrondinformatie gebruikt.
Per brief van 28 april 1989 heeft de Commissie voor de m.e.r., via Ge
deputeerde Staten, door de initiatiefnemers op verzoek van Gedeputeerde
Staten opgestelde, aanvullende informatie ontvangen. De Commissie voor
de m.e.r. heeft deze informatie bij haar advisering betrokken.

De Cornmissie voer de m.e.r. dient een oordeel over de MER1en te geven,
waarbij het toetsingskader wordt gevormd door:
- de richtlijnen voor de inhoud van de MER'en, welke werden vastgesteld

door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 1 november 1988 op grond
van artikel 410, lid 1 van de Wabm;

- het gestelde in artikel 41j van de Wabm;
- de eis dat het MER geen onjuistheden bevat ex artikel 41w, tweede lid

van de Wabm.

De Cornmissie voor de m.e.r. heeft hiertoe een toetsingsadvies uitge
bracht. Het voorliggende toetsingsadvies is opgesteld door een werk
groep van de Commissie voor de m.e.r. (bijlage 3), die, onder voorzit
terschap van ir. K.H. Veldhuis, het advies voor richtlijnen voor de in
houd van het MER op 24 mei 1988 heeft uitgebracht aan Gedeputeerde Sta
ten. Op 5 oktober 1988 bracht de Commissie voor de m.e.r. een aanvul
ling op haar advies uit naar aanleiding van de aanmelding van het ini
tiatief van het Samenwerkingsverband Regio Arnhem.
De werkgroep vertegenwoordigt in deze de Commissie voor de m.e.r. en
wordt verder in dit advies aangeduid met "de Commissie". Op 23 mei 1989
werd met het bevoegd gezag van gedachten gewisseld naar aanleiding van
een concept-toetsingsadvies.

In overeenstemming met het gestelde in artikel 41z, tweede lid van de
Wabm heeft de Commissie de via Gedeputeerde Staten van Gelderland ont
vangen opmerkingen en adviezen die schriftelijk werden ingebracht, in
beschouwing genomen. Voor zover deze reacties (zie bijlage 4) betrek
king hebben op milieu-aspecten van de activiteit, werden zij in dit
toetsingsadvies verwerkt.
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2 SAMENVATTING VAN HET ADVIES

De ten behoeve van de vergunningverlening voer een stortplaats in de
regio Arnhem opgestelde milieu-effectrapporten (MER'en) zijn, naar het
oardeel van de Commissie, begrijpelijk geschreven.
De Commissie mist bij de beschrijving van de probleemstelling in de
rapporten een duidelijke milieuhygienische strategie voor de lange ter
mijn (inclusief de periode na de vergunningtermijn). In dit verband
wijst de Commissie op de beperkte ruimtelijke mogelijkheden op de loca
tie Koningspleij-Noord.

In de drie MERten worden sterk uiteenlopende prognoses over aard en om
yang van het te storten afvalaanbod gepresenteerd. Uit lezing van de
verschillende rapporten wordt niet duidelijk waar deze verschillen uit
VQort komen. Met name in de Koningspleij kan een eventueel te krappe
prognose problemen opleveren.
De Commissie is van mening dat, met uitzondering van het MER Zweekhorst
onvoldoende wordt aangegeven welke milieucriteria voer de keuze van de
locatie(s) zijn gebruikt.

Ten aanzien van de voorgenomen activiteit constateert de Commissie dat
een uniforme beschrijving, zoals in de richtlijnen ten behoeve van de
vergelijkbaarheid is gevraagd, niet geheel tot stand is gekomen.

De rapporten motiveren naar het oardeel van de Commissie in het alge
meen voldoende de keuze van de alternatieven binnen de verschillende
locaties.
Het nul-alternatief is in geen van de rapporten diepgaand uitgewerkt.
Aangezien bij geen van de drie locaties zonder meer vast staat dat de
stortplaats per 1 januari 1990 operationeel kan zijn mist de Commissie
in de MER'en een beschouwing over eventuele uitwijkmogelijkheden.

Ten aanzien van de te nemen en eerder genomen besluiten merkt de Com
missie op dat het wenselijk ware geweest indien in het MER Konings
pleij-Noord was aangegeven wat het voorgenomen landelijke grondreini
gingsbeleid voor consequenties kan hebben voor de onderhavige activi
teit.

De MER'en geven een bevredigende beschrijving van de bestaande toe stand
van het milieu en de te verwachten ontwikkeling daarvan.

De Commissie is van mening dat de rapporten voldoende en juiste gege
vens bevatten over de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti
viteit en de alternatieven. Ten aanzien van het aspect bodem en grond
water plaatst de Commissie een aantal kanttekeningen bij de beschrij
vingen in de MERten, vooral ook ten aanzien van de beschrijving in het
MER Koningspleij-Noord van de verspreiding van verontreinigd grondwater
in geval van een falende bodemafdichting.
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Bij de beschrijving van de leemten in kennis en informatie wordt in aI
le drie de MERten onzekerheid geconstateerd ten aanzien van de levens
duur van bepaalde technologische voorzieningen.
De MER'en geven onvoldoende informatie over de kans op immobilisatie
van gemakkelijk uitloogbare ongewenste stoffen, onder meer door duurza
me beYnvloeding van de pH.
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3 VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER

De MER'en behandelen de onderwerpen die volgens de wet en de vastge
stelde richtlijnen moeten worden behandeld. De MER'en zijn, naar het
oardeel van de Commissie, begrijpelijk geschreven. De samenvatting van
de rapporten geeft een goede omschrijving van de voorgenomen activitei
ten.
In het MER Nieuwgraaf zijn de alternatieven tamelijk verspreid behan
deld, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt.

4 PROBLEEMSTELLING EN DOEL

De Commissie mist bij de beschrijving van de probleemstelling in de
rapporten een duidelijke milieuhygienische strategie voor de lange ter
mijn. Gezien de practische eindigheid van de milieu-beschermende VQor
zieningen, vooral naar badem en grond-/oppervlaktewater, valt voorkeur
te geven aan een maximale ruimtebenutting op een zo klein mogelijk
grondvlak. Afgezien van verschillen in prognoses van de hoeveelheden in
de stortvoorziening te verwerken afvalstoffen is de gemiddelde stort
hoogte voor de locaties Koningspleij-Noord, Nieuwgraaf en Zweekhorst
5,5 respectievelijk 7 en 6,25 m en kan Koningspleij-Noord niet, Nieuw
graaf ca. 50% en Zweekhorst vermoedelijk ruimer worden uitgebreid na de
eerste vergunningperiode, indien de betreffende locatie wordt gekozen.
Voar beperking van bodemgebruik zou voorkeur kunnen worden gegeven aan
die locatie welke het meest kan worden opgehoogd en uitgebreid in op
volgende vergunningtermijnen. De stortlocatie Koningsp1eij-Noord is
overigens ca. 20% kleiner van omvang dan de andere twee locaties. Keuze
van Koningspleij-Noord zal afgezien van de onderbrenging van een
scheidingsinstallatie, verwerking en berging van havenslib en veront
reinigde grond - eerder tot toename van het aantal puntlasten voor bo
dem- en grondwaterverontreiniging leiden dan de andere, aangezien eer
der tot inrichting van een nieuwe stortplaats zal moeten worden overge
gaan.

Voor een goede vergelijking van de drie MER'en ware het gewenst geweest
wanneer de prognoses over aard en omvang van het te storten afvalaanbod
een grotere overeenkomst hadden vertoond. De hoeveelheden te verwerken
afval lopen voor de drie locaties, bij de meest realistische prognoses,
sterk uiteen. Het is de Commissie uit lezing van de verschillende rap
porten niet duidelijk geworden waar deze verschillen uit voort komen.
Wat betreft de locatie Koningspleij-Noord valt op dat de prognose van
de hoeveelheid te storten materiaal relatief laag is. De Commissie
merkt op dat juist in de Koningspleij een eventueel krappe prognose
problemen kan opleveren. Het terre in ligt ingeklemd. Als de prognoses
van de andere initiatiefnemers meer reeel blijken te zijn, heeft dat
grote consequenties voor de locatie Koningspleij-Noord: ofwe 1 het ter
rein biedt slechts soelaas voor 5 a 7 jaar (in plaats van de vermelde
11 a 13) ofwe 1 de storthoogte moet aanzienlijk vergroot worden.
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In de door het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen voor de opstel
ling van de MER'en is vermeld dat de milieucriteria dienen te worden
aangegeven welke voor de keuze van de locatie(s) zijn gebruikt. In het
MER Koningspleij-Noord is slechts sprake van verwijzing naar een verge
lijkende studie van de gerneente Arnhem tussen "IJsseloord" en "Konings
pleij-Noord" en wordt slechts het zettingsprobleem op de locatie IJs
seloord (als milieucriterium) gemeld. In het MER Zweekhorst is op over
zichtelijke wijze de gevolgde locatiekeuze-methodiek gepresenteerd. In
het MER Nieuwgraaf daarentegen wordt die procedure echter als verouderd
aangemerkt, zender dat daarbij een recenter onderzoek wordt aangehaald.

5 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE IN BESCHOUWING GENOMEN ALTERNATIEVEN

Algemeen

De MERten geven over het algemeen een duidelijk overzicht van de voor
genomen activiteit en de alternatieven. Naast de a1 eerder geconsta
teerde verschillen ten aanzien van de prognoses voor de hoeveelheden te
verwerken afvalstoffen, verschillen oak de voorgenomen activiteiten per
locatie. Een uniforme beschrijving van de voorgenomen activiteit, zoals
in de richtlijnen is gevraagd, is niet geheel tot stand gekomen.

5.1 Voorgenomen activiteit

De in de richtlijnen gestelde vragen ten behoeve van de beschrijving
van de voorgenomen activiteit zijn in het algemeen goed en duidelijk
beantwoord.
Ten aanzien van de beschrijving van de voorgenomen activiteit wil de
Commissie de volgende aandachtspunten en opmerkingen naar voren breng
en:
- het MER Zweekhorst geeft niet aan op welke wijze kan worden bijgedra

gen aan vermindering van de hoeveelheden te storten bouw- en sloopaf
val, bijv. door opname in de inrichting van een (wellicht elders
vrijkomende) scheidingsinstallatie (en breker). De Commissie acht
zulk een inpassing in beginsel mogelijk en wenselijk.
het MER Koningspleij-Noord maakt niet duidelijk of verwerking van ha
venslib en/of van verontreinigde grond, met of zonder definitieve
berging van het residu daarvan en exclusief de functie van regionale
stortplaats voor overig afval, financieel haalbaar en wenselijk kan
zijn. Voorts kan de vraag gesteld worden of het voornemen met betrek
king tot verwerking van havenslib en/of verontreinigde grond past
binnen het landelijk zich ontwikkelende beleid ten aanzien van tijde
lijke opslagplaatsen (TOP'en) van verontreinigde grond en grondreini
ging.
Het voor het behoud van de immobiliteit van arseenverbindingen nood
zakelijke aerobe opslagmilieu kan, naar het oordeel van de Commissie
bij verdergaande afvalverwijderingsintegratie ter plaatse belemmerd
worden.
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- de Commissie wijst op een tegenstrijdigheid in de hoofdtekst van het
MER Nieuwgraaf en de samenvatting ten aanzien van de opbouw van de
bovenafdichting. In de samenvatting wordt vermeld dat de eindafdek
king wordt opgebouwd door de waterondoorlatende laag op een draine
rende laag aan te brengen. In de hoofdtekst wordt een omgekeerde
volgorde aangehouden.

5.2 Alternatieven

De rapporten motiveren naar het oardeel van de Cornmissie in het alge
meen voldoende de keuze van de alternatieven binnen de verschillende
locaties.
Vooral in het MER Zweekhorst zijn de verschillen tussen de alternatie
ven erg klein.
Het is de Commissie niet duidelijk waarom in het MER Koningspleij-Noord
(vQor)zuivering van percolatiewater ter plaatse niet als alternatief in
beschouwing wordt genomen.

5.2.1 Nul-alternatief

Het alternatief waarbij geen nieuwe stortplaats wordt gerealiseerd, het
zogenaamde nulalternatief, vormt gezien de vQorafgaande besluitvorming,
geen reeel alternatief en is als zodanig dan ook niet behandeld in de
MERten. Bij geen van de drie locaties staat echter zander meer vast dat
de stortplaats per 1 januari 1990 operationeel kan zijn. Het is dan ook
een gemis dat in geen der MER'en het nulalternatief voldoende breed en
gedetailleerd is bezien. Met name is niet aangegeven welke (tijdelijke)
uitwijkmogelijkheden er zijn in verband met het tijdsprobleem.
Als in dit verband zou worden gekozen voar het voortzetten van het
storten op de huidige stortplaats (Westervoort), dient verzekerd te
zijn dat ook daar de relevante lBC (lsoleren, Beheersen en Controle
ren)-criteria zorgvuldig worden gehanteerd.

5.2.2 Ret meest milieu-vriendelijk alternatief

Ten aanzien van het MER Nieuwgraaf rijst de vraag waarom het meest mi
lieu-vriendelijke alternatief niet als voorkeursalternatief is gekozen.
Een goede motivering hiervoor ontbreekt in het MER.
Gezien de complexe hydrologische situatie ter plaatse van de
pleij ware het wellicht zinvol geweest een alternatief met een
onderbouw als meest milieu-vriendelijke variant in beschouwing
men.

- 7 -



6 TE NEMEN EN EERDER GENOMEN BESLUITEN

In verband met de voorgenomen relnlging van verontreinigde grand op de
locatie Koningspleij-Noord zou het wenselijk zijn als in het MER zou
zijn aangegeven wat het voorgenomen provinciale en landelijke beleid
ten aanzien van bodemsaneringsgrond voer consequenties voer de onderha
vige activiteit kan hebben.

7 BESCHRIJVING VAN DE BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE TE VERWACH
TEN ONTWIKKELINGEN DAARVAN

De abiotische elementen grondwater, badem en oppervlaktewater worden in
het algemeen goed behandeld.

De MER'en bevatten voldoende gegevens ten aanzien van de biotische e1e
menten flora, vegetatie, fauna en ontwikkelingspotenties.

8 BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

De Commissie is van mening dat de rapporten, met uitzondering van het
aspect hadem en grondwater, voldoende en juiste gegevens bevatten over
de gevolgen voer het milieu van de voorgenomen activiteit en de alter
natieven.

Ten aanzien van het aspect bodem en grondwater merkt de Commissie op
dat in de rapporten geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat
de kleilaag onder de onderafdichting, afhankelijk van de samenstelling
van het afvalpakket, anaeroob is. Bekend is dat in een anaeroob milieu
sommige metalen mobiel zijn. Met de conclusie dat aIle zware metalen
vanwege de adsorptie in de kleilaag het eerste watervoerende pakket in
geval van lekkend folie niet zullen bereiken, kan de Commissie zich
niet verenigen.

De MER'en - en in het bijzonder het MER Koningspleij-Noord - geven on
voldoende aan welke voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van
uitloging en verspreiding van verontreinigende stoffen uit de afvalber
ging via infiltratie van hemel-, grond- of kwelwater. Met name vraagt
de Commissie hierbij aandacht voor de periode na de exploitatiefase van
de afvalberging.
Het hanteren van lozingsnermen voor met grond- of hemelwater verdund
percolaat deet onvoldoende recht aan het principe dat milieuvervuiling
het beste kan worden geweerd door een doelmatige scheiding aan de bron.
In de MERten wordt voorbij gegaan aan de vraag of door voorzuivering in
de inrichting van het af te voeren percolaat minder aan verspreiding
van vervuilende stoffen in het milieu wordt bijgedragen.
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Bij de afzonderlijke rapporten plaatst de Commissie de volgende kantte
keningen:

MER Koningspleij-Noord
De verspreiding van verontreinigd grondwater in geval van een falende
bodemafdichting heeft in de aanvuIIing bij het MER een ruime aandacht
gekregen. Uit die informatie bIijkt dat de mogelijke omvang van de ver
spreiding vermoedelijk beperkt bIijft tot het eerste watervoerende pak
ket en de direkte omgeving van Rijn en IJssel. Verder bIijkt dat, in
geval de ENKA-grondwaterwinning in de toekomst zou worden stopgezet J de
Koningspleij komt te Iiggen in het gebied van waaruit Immerioo water
betrekt. Er wordt geconciudeerd, dat in die situatie toch geen infil
tratie van verontreinigd water ter plaatse zal optreden van het eerste
naar het tweede watervoerende pakket.

Hoewel de Cornmissie zich in hoofdlijnen kan verenigen met de conclusies
moeten hierbij toch enige kanttekeningen worden geplaatst:

- De inschatting van de kwaliteit van het percolatiewater Iijkt aan de
optimistische kant. In de vergeIijkende studie van de drie MER'en
wordt terecht opgemerkt dat die inschatting is gebaseerd op de infil
tratie in een start zander bovenafdichting. Na het aanbrengen van de
bovenafdichting percoleert minder water maar weI met een hogere con
centratie aan verontreiniging dan ingeschat.

- In de vergeIijkende studie wordt eveneens terecht opgemerkt dat, om
dat het chioridegehalte in het percolaat hoger zal zijn dan aangeno
men, ook bij de Iocatie Koningspleij-Noord dichtheidsstroming naar
verwachting een belangrijke rol zal spelen in het verticale stoffen
transport.

- In geval van een dichtheidsstroom zakt het water vrij snel naar de
bodem van het eerste watervoerende pakket. Dit naar beneden gerichte
transport zal bij een dichtheidsstroom van enige betekenis ook plaats
vinden ongeacht de sterkte van een eventuele kwelsituatie.

- In hoeverre het tweede watervoerende pakket in dat geval verontrei
nigd zal raken hangt af van de dooriatendheid van de tweede scheiden
de Iaag. Die dooriatendheid is inderdaad gering, zij het meer dan in
de aanvuIIende studie MER-Koningspleij-Noord wordt berekend op bIz.
23 in tabel 5. Die berekening is nameIijk gebaseerd op een weerstand
C-waarde van 1000 in plaats van op de meer waarschijnlijke 600 zoals
aangegeven in het bijlage-rapport op bIz. B5.2.l.l.
Bij berekeningen van transportsnelheden in kleilagen wordt in de
technische literatuur nag veelal aangenomen dat klei een medium is
met uniforme eigenschappen. Uit meer recente literatuur blijkt echter
dat watertransport in zware klei allerminst ruimteIijk gelijkmatig
verloopt maar lokaal plaatsvindt langs zogenaamde voorkeursbanen. Het
gevolg is dat doors lag van verontreiniging door een kleilaag aanzien
Iijk sneller plaatsvindt dan uit de in het MER gebruikte berekenings
methode voIgt.
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- Ook wanneer er geen dichtheidsstroom van enige betekenis optreedt is
er, zoals in de aanvullende studie MER Koningspleij-Noord terecht
wordt gesteld, bij de huidige waterwinningen van ENKA en Immerloo
door de vermoedelijke infiltratie kans op verontreiniging van het
tweede watervoerende pakket. De opvatting verkondigd in de aanvullen
de studie dat die kans na het stopzetten van de ENKA winning niet
meer aanwezig is door de afwisseling tussen infiltratie en kwel wordt
niet door de Commissie gedeeld. De achterliggende gedachte bij die
verkondigde opvatting is namelijk dat hetzelfde water dat infiltreert
ook weer omhoogkwelt. Die gedachtengang is niet geheel terecht.

- In de tekst van de aanvullende studie op bIz. 19 wordt gesproken
over een verblijftijd van het water in het tweede watervoerende pak
ket tussen Koningspleij en de winning Irnmerloo van ca 50 jaar, ter
wijl uit de daarbij genoemde berekening 4 een verblijftijd van hoog
uit 35 jaar wordt gevonden.

Het lijkt de Commissie raadzaam om te berekenen of de controledrains
onder de bodemafdichting in geval van een lekkend folie in staat zlJn
het verontreinigd percolatiewater in voldoende mate af te vangen. oak
bij de te verwachten hogere dichtheid van dat lekwater ten opzichte van
het ontvangende grondwater.
Bovendien blijken de controledrains zo hoog te liggen dat ze regelmatig
bij lage rivierstanden droog staan. Er kan dan een vraagteken geplaatst
worden bij het functioneren van de drains in het geval van een lekkende
bodemafdichting.

Opgemerkt kan worden dat in het MER Koningspleij-Noord in tegenstelling
tot be ide andere MER len geen voorzuivering van percolatiewater overwo
gen wordt. De kwaliteit van het percolatiewater zou zodanig zijn dat
zonder problemen op het riool geloosd kan worden. Dit wordt mede ver
oorzaakt door de verdunning vanwege het onthreken van een bovenafdich
ting tijdens de exploitatiefase.

Ten aanzien van het aspect landschap is de Commissie van mening dat het
visueel-ruimtelijke effect van een heuvel in de uiterwaarden in het MER
Koningspleij-Noord onvoldoende is behandeld.

Tot slot constateert de Commissie, ten aanzien van de beschrijving van
de effecten op het biotisch milieu, dat bij de locatie Koningspleij
Noord karakteristieke stroomdalvegetatie (onvergraven uiterwaarden)
verloren gaat, die niet gemakkelijk kan worden gecompenseerd.

MER Zweekhorst
De stroomsnelheid van het grondwater in het eerste watervoerende pakket
is betrekkelijk groot hetgeen een gunstige factor is vanwege de grote
verdunning van eventueel lekkend percolaat. Anderzijds wordt in dat ge
val echter een betrekkelijk groot grondwatergebied, zij het in lichte
mate, verontreinigd.
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MER Nieuwgraaf
De grondwaterverontreiniging van eventueel lekkend percolaat verdwijnt
hier voor een niet onaanzienlijk deel met de grondwaterbeweging in de
Wijde Wetering. Het effect ervan op het ontvangende oppervlaktewater
wordt niet behandeld.

9 VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

De vergelijking van de te verwachten ontwikkeling van het milieu met de
beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen
alternatieven is naar het oordee! van de Commissie voor de drie MERten
afzonderlijk voldoende breed van opzet. De vergelijking maakt voldoende
duidelijk wat de verschillen in gevolgen zijn.

10 OVERZICHT VAN LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

Voor aIle drie de MER'en geldt dat er onzekerheid wordt geconstateerd
ten aanzien van de levensduur van bepaalde technologische voorzieningen
(drainage, bodemafdichting/folie).

De MERten geven onvoldoende informatie over de kans op immobilisatie
van gemakkelijk uitloogbare ongewenste stoffen, onder meer door duurza
me belnvloeding van de pH.

11 SAMENVATTING VAN HET MER

De samenvatting van de rapporten geeft een evenwichtig en correct beeld
van de hoofdtekst.
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BIJLAGE 1

VERZOEK OM ADVIES

PROVINClE GELDERLAND

De Commlssie voar
effectrapportage
Postbus 23115
3500 Gil UTRECHT

--.,
Cor.:r.11ss1~voor {io I

rnHiou-e::aci,r:; .");:'01 !,"ID1
f'ostl"'S 9090
6300 GX Amhcm

21 maart 1988 - nr. ~~89.6176-MW2118

Milieu-effectrapporten
stortplaats regia Arnhent

GeI,eve bij I>CMlWOOfd,'og
dalum cn kcnmM< van
dele brief aan te Mien.

In vervolf, op ooze brief van 14 [ebruad 1989 delen wij u mede, dat
de betreHende aallvragen om een A£valstoff(mwetverguoning en de
daarbij behorende MER-en voor het oprichten van een nieuwe rcgionale
stortplaats in de regio Arnhem met ingang van 6 april aanstaande ge
durende cell maand tot en met 8 mei 1989 voar coo leder tel' inzage
liggen met de mogelijkheid biertcgcll bezwaar tc makcn dan weI hicr
over advics uil te brengen.
Een exemplaar van de bekendmuking treft u bijgaand aan.
Ingevolge het bepaalde in artikel 41z van de Wet algemene bepalingen
milieultygiene bestaat voor uw commissie de mogelijkheid tot uiter
lijk een muund na het einde van de hierboven genoemde tel'lnijn (VOQ1."

9 jUlli 1989) advies uil te breilgcn over de ingediende milieu-effect

rapportcn.

Vaal' nader informatie kunt u contact opnemen met de MER-coordinator
mw. drs. C. Dibbits I werkzaam bij de dienst Nilieu en Water van de
provincie Gelderland, telefoon 085 - 598688.

eputeerde Staten van Gelderland

bijlage

call. H
code~ bd/kp/89q6ll/2 VCflonUCIl

1>",'~i'O,,,,,,,oi,,~llI"mr,7
fIIlN t""h",,,. 'O~ 0' ~,l!.07n4nl

(IN(;·. Gr.'"""""II", ",l '" 7ij~;Q HlH14

HUIS om PIlOVINCIE
Mark! 11



BIJLAGE 2

OPENBARE BEKENDMAKING IN STAATSCOURANT NR. 65 VAN DINSDAG 4 APRIL 1989

~ PROVINelE GElDERlAND

lflspraak 0[1 ingediende aaflvragell am
eell a!vaislof/ellwelvergw/lling ell daarbij
behorende milieu~effectrapporten tell
belJoeve van een nieuwe regionale
stortplaats in he! Samelllverkillgsgebied
Regia Art/hem.
Dc volgende initiaticfncrners hebben
bij ons college aanvragen am een
Afvalstoffenwctvcrgunning en daarbij
behorende milieu-efTectrapportcn
(MER-en) ingediend voor de volgende
activiteitcn 01' hicronder genoemdc
locaties:
Putman Afvalvcrwcrking B.Y. voor het
opricbten of in werking hebben van cen
inrichting voor het op de hodcm
brengen van niet te hergebruiken, nict
vcrbrandbare bcdrijfsafvalstoffcn en
bouw- en sloopafval en niet te herge
hruikcn afvalvcrbrandingsresidu
alsmede voor het oprichten of ill
wcrking hebbcn van cen scheidings- en
bewerkingsinstallatic voor bouw~ cn
sloopafval op de loeatie Nieuwgraaf te
Duivcn;
Het college vall burgemeester en
wcthoudcrs van Arnhem en Spitman
Milieu B.Y. voor ecn verwerkingstcrrein
voor niet verbrandbaar afval alsmede
de tijdelijkc fysische narijping van slib
afkomstig uit de Malburgerhavcn en
havens van derden (na procesmatigc
verwcrking van dit slib) 01' de loeatie
Dc Koningspleij te Arnhclll. Tevens is
cell aanvraag am cell Afvalstoffellwet*
vergunning ingediend door I3ruil
Arnhcm B.V. voor het oprichtcn of in
werking hcbben van cen inrichting voor
de procesmatigc reiniging van veroillrei
nigde grond, inclusieC bufferopslag op
dezclfde locatie;
Bel bcstuur van het Samenwcrkingsver
band Regio Arnbcm voor hct oprichtcn
oC ill werking hcbbcn van cell inrichting
\loor het op of in de bodem brengcn
van niet (c hcrgebruiken, nict verbrand·
baal" bcdrijfsafval en bOllW- en sloopaf
val en nict te hergcbruikcn aCvalverbrall
dingsresidu 01' de localie Dc Zweekhorsl
te Zevenaar.
Voor de beslissing om de vcrgunningell
al dan niet te verlenetl moet volgens de
Wet algemene bepalingcn milieubygicnc
cen milieueffectrapport (MER) worden
opgesteld.
In dit MER tlloelen zowel de gevolgell
van een nicuwe stortplaats alsook van
mogclijke alternatieven worden
beschreven. Het rapport is bedoeld om
aile positicve en negatieve effccten in
bceld te brcngen, zodat daarmee bij de
beslissing ovcr de vergunning(cl1)
rekening kan worden gehoudcn.

Van de genocmdc initiatieven kan er
slcchts cen lcidcn tot cen vcrgunning
voor cen nicuwc regionale stortplaats
in de regia Arnhcm. De vCfschillende
initiaticfnemcfs hcbben ieder afzondcr
Iijk cen milieu-effectrapport en cen
aanvraag orn cen AfYalstoffcllwctvcr
gunning ingcdiend.
Daar Gcdeputeerde Staten hun
bcslissing met betrekking tot het a1 dan
niet vcrlcncn van cen Afvalstoffcllwct~

vcrgunning mede willen bascren op de
informatie uit ~c miJieu.effectrapporlcn,
loapt de vcrgunningprocedure voor de
dric locaties gclijk 01'.
Illspraak
Van 6 april tot en met 8 mci 1989 liggcl1
voor cen iedcr ter inzage de ingediendc
aanvragen om cen Afvalstoffcnwetvcr
gunning, de daarbij behorcndc MER-en,
de uitgcbrachte richtlijncn cn de
daarovcr uitgcbrachte adviczen cn
opmcrkingcn, alsrnede aile andere op
de aanvragcn bctrekking hcbbendc
stukkcn.
U kunt die stukken inzicn:
bij de provinciale dicnst Milieu en
Water, Markt 9 te Arnhcm van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor inzage in de stukken in en buitcn
werkurel1 dient u een afspraak te
maken met een van de hie rna genoemde
pcrsol1cn;
voor wat betreft de loeatie Zweekhorst
in het gcmeentehuis van Zcvenaar op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en
tevens clke wocnsdagavond van 16.30
tot 19,30 uur;
voor wat betreft de locatie Nieuwgraaf
in het gemecntchuis van Duivcn,
Rijkswcg 51 te Duivcn op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 um cn elkc donder
dagavond van 19.00 tot 22.00 uur in het
cultured centrum Onderiing Gcno~gcn;

voor wat betrcft de locatie Koningspleij
bij de dienst Bouwtoexicht en Woning.
voorzicning van de gemcente Arnhem,
afdcling Milicuhygielle. Broekstraat 18
te Arnhem op werkdagcn van 9,00 tot
12.00 uur en elke donderdagavond van
19.00 tot 22.00 uur in het stadhuis,
Koningstraat 38 te Arnhem.
Ecncxemplaar van een of meer
MER*en kunt u tegen betaling vcrkrijgen
bij de desbetrcffendc initiatiefnemer.
lndienell van reaclies
Het is mogelijk reacties in te dicncn
e.q. bezwaar te maken tegen de inge-



diende MER-ellen de vergunningw

aanvragen. U dient daarbij de redcn(cn)
van uw bczwaar kenbaar tc makcn.
Opmcrkingcn over het MER kunncn
ingeYolge artikcl41w, lwecde lid van
de Wet algemenc bepalingen milieu
hygiene slcehts belrekking hebbcn op
bet, mede gclct op de overccnkomstig
a'rlikcl41o gegc\'ell richllijncn inzakc
de inhoud van het milieu-effcclrapport,
niet yoldoen van het rapport aan dc bij
of krachtclls dc arlikelcn 41j en 41 k van
dic wct gestcldc regcls dan wel op
onjuisthedcn die hel rapport bevat.
Schrifielijke bezwaren mct betrckking
tal de aanvragen en schriHelijke
opmerkingen met belrckking lol de
MER-cn kUl1l1cl1 worden ingediend tot
en met 8 mci aanstaandc bij Gcdepu-

tccrde Staten van Geldcrland, Postbus
9090,6800 GX Amhcm. U kUl1t daarbij
vcrzockcn uw naam. adrcs en anderc
persoonlijkc gcgcvens nict bckcnd tc
maken.
Bij hct indiencn vall hczwarcn verLOekcll
wij tl duidclijk te vcrmcldcn OJ) welke
Iocatie(s) deze betrckking hebbcn.
Daarvoor dienen de voIgendc llummers
te worden vcrmcld rcchtsbovcn op de
cerstc pagin<i van uw bricf:
loeatic Nieuwgraar tc Duivcn nr.
MW89.6176;
locatie Zweekhorst Ic Zcvell.tar nr.
MW89.6427;
locntic Koningsplcij (c Amhclll nr.
MW89.6435.

Mondelinge bezwarcn tegell de
u,lllvragcll ell Illondelingc opmcrkingel1
ovcr dc M GR·cn kunllcn wordcll
gcm,takt tijdcns dc opcnbare ziuingcll
die wllcn plaalsvinc!cl1.
Vaal' dc locatic Koningsplcij op
llwandag 24 'lpril 1989, om 10.00 uur in
zaal 3.17 van hct provilleiaal kailloor~

r,cbouw Rijnslale, Markt9 tc'Arnhem;
Voor de localic Nictlwgraaf oj) dinsda&
25 april 1989, om 10.30 uur in :laall
vall het culturccl centrulll Ondcrling
GClloegen le Duivcn:
Voor de loc,ltic Zwcckilors( op (jinsuag
25 april 1989, om 14.00 uur illzaal
Buitcnlust, Docsburgscwcg 2 lc
Zcvcnaar.
Tijdcns dic ziltingen kUllncn aanwezigcn
mcl elbar vall gedachtcll wissclcn over
dc ingcdicndc aanvragcll ell dc
MER~cn.

Zij die bczwaar hcbbcll gemaakllegen
dc ailllvr<lag en icder under die
aantoon( duartoc rcdclijkcrwijs nicl in
staat tc zijn GCWCCSl, kunnel1 oak
bczwaar makcll tegen de olllwcrp~be

schikking.
Nadcrc il!/umwlic
Indicll u hchocfl.c hcdl a,lIl mcer
in[ortlw(ic over gcnocmdc a:lnvi'agcn
of MER~cn kunt u zich wcndcll tot dc
hercn J. Wiggcrs, lclcfoon 085 - 59 87 II
of L. Villl Moorscl, tclcfoon 085
598722 of tot mcvrouw C. Dibbits,
lekfoQn OB5 - 59 86 88 vall ollze dicnst
Milicll ell Water.
Gcdcputecrdc Statcn vun Gcldcrland
makcll hct vorcllstaunJc bckclld
volgens dc Wct algclllcnc bcpalillgcn
Jllilicuhygiclle.
Art/hem. 21maarl 1989.
(/cdcpufecrdc Slolcn I'll/I Gcldalmul,
M. de IJruijlle. l'oorziUI.!r.
P. J. de Lool'. grij/icr.



BIJLAGE 3

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP VAN DE COMMISSIE

VOOR DE MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE

De werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage die het toet

singsadvies over het milieu-effectrapport stortplaats regio Arnhem heeft

opgesteld, staat onder voorzitterschap van ir. K.H. Veldhuis.

In de werkgroep hebben voorts zitting:

- W.A.S. van Meel, wonende te Zwolle

- ing. J.A. Mertens, wonende te Tilburg

- ir. J.H.G. Verhagen, wonende te Wageningen

Drs. R.L.J.M. Klerks treedt op als secretaris van de werkgroep.



BIJLAGE 4

INSPRAAKREACTIES

nr. datum Persoon of instantie Datum van
ontvangst
Cleo m.e.r.

Algemeen

1.

2.

030589

060589

Directeur Landbouw, Natuur en Openlucht
recreatie, Arnhem
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland,
Doetinchem

160589

160589

Locatie Zweekhorst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

030589
030589
010589
280489
080589
080589
080589
050589
050589

030589

050589

060589
060589
070589
050589
050589
050589
040589
020589

030589

Gemeente Wehl, Wehl
Socialistiese Partij, Arnhem
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
Stichting Grondzaken en Bemiddeling, Arnhem
H.T. Visser en A.C. Visser van Hal, Zevenaar
E. Barends, Zevenaar
H.G. Folmer, Didam
A. Lueb
H. Schennink
A. Schennink
J. Geurts
J. Jansen
J. Heijneman, Zevenaar
J.D. Alderkamp
J.E. Alderkamp-Hammink
E.J.F. Alderkamp, Zevenaar
J.D. Alderkamp
J.E. Alderkamp-Hammink
E.J.F. Alderkamp, Zevenaar
anoniem
H.G.C. Schennink, Zevenaar
ing. A. Schennink, Zevenaar
Werkgroep leefklimaat Zevenaar, Zevenaar
Werkgroep leefklimaat Zevenaar, Zevenaar
Putman Afvalverwerking B.V., Arnhem
R. Arendtse, Westervoort
Afvalverwerkings- en Exploitatie Maat
schappij, Arnhem
Gemeente Didam, Didam

160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589

160589

160589

160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589

160589
160589



21.
22.

020589
030589

J.E.M. Weijkamp, Drempt
J.G.M. Heijneman, Zevenaar

160589
160589

Locatie Nieuwgraaf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

050589
250489
280489
010589
030589
050589
020589
270489
050589
050589
050589
080589
060589
050589
050589
090589
020589

040589
060589
030589

J.J.A. Bongers, Duiven
Gemeente Duiven, Duiven
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
secretariaat ABTB afd. Duiven, Duiven
Socialistiese Partij, Arnhem
Milieugroep Westervoort, WestervQort
Gemeente Westervoort, Westervoort
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, Zevenaar
M.A. van Raoy, Duiven
Secretariaat Milieuvrienden Duiven, Duiven
Regia Arnhem, Arnhem
anoniem
Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, Zevenaar
H. Polman, Duiven
G. Schrijven, WestervQort
Afvalverwerkings- en Exploitatie
Maatschappij, Arnhem
J.L. W. van Workum, Duiven
Faro. van Beek, Duiven
R.J.A.M. Loeters, Duiven

160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589

160589
160589
160589
160589

Locatie Koningspleij

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

240489
300489
270489

280489
280489
010589
280489
020589
020589
280489
030589
050589
030589
040589
020589
030589
080589
070589

B.N. NUdeken, Arnhem
anoniem
C.A.E. Montijn
M.e. Montijn-Achterhof, Westervoort
A. Norp-de Wilde
J. Bos, Westervoort
Drs. H. Ottenhof, Westervoort
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
M.Y.A. Verhoeven, Westervoort
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
J.B. Vos, Arnhem
Socialistiese Partij, Arnhem
Milieugroep Westervoort J Westervoort
Drs. R.M. Wielema, Westervoort
R. Arentsen, Westervoort
Mw. Drs. 3.M. Hoogenboom, Westervoort
A.H. Germekamp, Westervoort
H.P.M. Verheij, Westervoort
G.W.P.G. baron van der Feltz, Westervoort

160589
160589

160589
160589

160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
.160589
160589
160589
160589
160589
160589



19.
20.
21.
22.
23.

24.
25,
26.
27.
28.
29.
30.

050539
080589
080589
030589
080589

080589
060589
060589
030589
030589
090589
020589

Stichting Miguel Pro Acnhem, Arnhem
Putman Afvalverwerking B,V. J Duiven
De verontruste bewoners van Westervoort
Gemeente Westervoort, Westervoort
G. Christiaanse~ S. Jansen, J. Wennekes,
K. Bakker, Arnhem
Regie Arnhem, Arnhem
anoniem
Drs. A. Remkes, Westervoort
A.B.M. Klaassen, Westervoort
Gebr. Hermsen BoV., WestervQort
G. Schrijven, WestervQort
A.P. de Weijer, Arnhem

160589
160589
160589
160589

160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589
160589


