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Inleiding 

Op 15 januari 1992 heeft bet dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant een startnotitie ingediend bij het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. Deze startnotitie heeft vanaf 3 februari 1992 
gedurende 4 weken ter inzage gelegen. De startnotitie geeft het voornemen 
weer van het Samenwerkingsverband om een vergistingingsinstallatie op te 
richten en in werking te hebben voor groente-, fruit- en tuinafval met een 
capaciteit van 40.000 ton/jaar aan de Vloeiveldweg te Tilburg. Bovendien 
wordt er ongeveer 6.000 ton per jaar papier- en kartonafval bij het ver
gistingsproces gevoegd . 

Voor het oprichten van een dergelijke inrichting ZlJn vergunningen vereist 
ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren (WVO}. De besluitvorming over de aanvraag van deze vergunningen is 
voor deze activiteit gekoppeld aan de plicht tot het opstellen van een 
Milieu-effectrapport (MER) ingevolge de Wabrn en het Besluit milieu-effect
rapportage. 

Initiatiefnemer is bet Samenwerkingsverband Midden-Brabant; de betrokken 
bevoegde instanties zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ingevolge 
de AW en bet waterschap De Dommel ingevolge de WVO. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant treden tevens op als coordinerend orgaan inzake de voorbereiding 
en behandeling van het MER. 

In het Tweede Provinciale Afvalstoffenplan 1989-1994 wordt vermeld dat 
uiterlijk in 1994 60% van het groente-, fruit- en tuinafval gescheiden 
ingezameld en gecornposteerd moet warden, zoveel mogelijk in grootschalige 
installaties. Bovengenoemde initiatief komt tegemoet aan het in PAPII 
verwoorde beleid. 

De bekendrnaking van de start van de mer-procedure heeft plaatsgevonden op 
31 januari 1992 in de Nederlandse Staatscourant en de regionale dagbladen. 
Over de richtlijnen voor het door de initiatiefnemer op te stellen MER is 
advies gevraagd aan de Cornmissie voor de milieu-effectrapportage. Het 
advies is ontvangen op 27 maart 1992. 
Het ligt in de bedoeling van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant om te 
komen tot een integrale aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet 
(en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) voor de stortplaats Spinder 
en de vergistingsinstallatie. De mer-procedure voor de stortplaats is op 
23 februari 1992 gestart. In het MER voor de op te richten vergistingsin
stallatie zal duidelijk tot uitdrukking moeten komen, hoe deze integrale 
procedure een nadere invulling zal krijgen. De comrnissie voor de milieu
effectrapportage beveelt dan oak aan om beide milieu-effectrapporten samen 
te vatten en deze samenvatting met de vergunningaanvragen ter inzage te 
leggen. 
Wij ondersteunen deze aanbeveling van de mer-cornrnissie. 

Tot slot zijn de, de in de wet genoemde adviseurs in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen met betrekking tot de richtlijnen. In totaal zijn 
vier reacties van adviseurs ontvangen. 
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Een overzicht van de reacties en adviezen is opgenornen in bijlage 1 met 
daarop een kort cormnentaar. Opgemerkt wordt dat de bijlagen als zodanig 
geen onderdeel uitmaken van de richtlijnen. · 

Vorrn en presentatie van het MER 
Het MER moet goed leesbaar zijn (met name geldt dit voor de ·samenvatting) 
en bruikbaar zijn om een zo breed rnogelijk publiek voldoende inzicht te 
verschaffen in de probleemstelling, het doel en de gevolgen voor het milieu 
van de alternatieven en varianten. .. 
Daarnaast dient het MER te zijn toegespitst op de voor het milieu relevante 
punten, op zodanige wijze dat het bevoegd gezag het milieubelang -in de 
besluitvorming op volwaardige wijze mee kan wegen. 
Aan de volgende punten dient aandacht te warden besteed·. 
* Het MER heeft een beperkte omvang en is voorzien van een goed op 

de inhoud afgestemde samenvatting, die kart en overzichtelijk de 
kern van de problematiek zal moeten weergeven. 

* De gevolgen voor het milieu van de redelijkerwijs in beschouwin·g 
te nemen alternatieven en varianten daarvan dienen, evenwichtig en 
logisch samengevoegd te warden weergegeven in het ·MER. 

* Te sterke vereenvoudiging enerzijds en vaktaal anderzijds meet 
zoveel mogelijk warden vermeden. 

* Keuze-elementen die bepalend zijn voor de: beoordeling en oak die, 
welke bepalend zijn geweest voor de inhoud ·van het MER, dieneh 
duidelijk aan de orde te komen. 

Onderbouwende informatie (technische details, verantwoording van gebruikte -
voorspellingsrnethoden, literatuurreferenties) dient in de bijlagen te 
warden opgenomen. Daartoe behoort tevens een verklarende begrippenlijst en 
een lijst van gebruikte afkortingen. 

Wij geven er de voorkeur aan dat het MER wordt gerealiseerd overeenkomstig 
de hoofdstukkenindeling in deze richtlijnen. In voorkomende gevallen dient 
te warden gernotiveerd, waarorn aan bepaalde richtlijnen niet is voldaan. 

W608T002/YH/232 
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Hoofdstuk 1- . 
. , . 

Sarnenvatting van het milieu-eff ectrapport 

Artikel 41j, lid 1, onder h van de Wabm: 
Een MER beva~_ten minste: 1'.een samenvatting die aan een algemeen publiek 
voldoende inz~~ht geeft voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en 
van de daa:rin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit en van de beschreven alternatieven. 11 

Het MER moet , yoorzie~ .zijn van een samenvatting, die representatief is voor 
de inhoud en die voor een algemeen publiek leesbaar is. 
De samenvatting dient in ieder geval- de intenties van de wet scherp naar 
voren te ~9en-br~ngen. Deze zijn: 
1 . mot;i vercing van het belang van het voornemen; 
2. keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

,a,l[ter:natieven, waaronder het . alternatief waarbij de best bestaande 
mo,g_eJ._ijkheden ter bescherming van het milieu warden toegepast; 

3. beschrijving van de uitgangssituatie van het milieu (mede ten 
behoeve va.n de evaluatie achteraf); 

4. een zo objectief mogelijke beschrijving en voorspelling van de 
e:Ef e.c.ten van de verschillende al ternatieven; 

5. een vergelijkende beoor,deling van de al ternatieven tegen de 
achtergrond van normen en uitgangspunten van het milieubeleid. 
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Hoofdstuk 2 

Probleemstelling en doel van het voornemen 

2.1 

2 .1.1 

2 .1.2 

2 .1.3 

~!:~e!~~IE~.!:~!!~~.g 

Bij de beschrijving van de probleemstelling moet warden uitgegaan 
van het landelijk beleid dat is geformuleerd in het NMP-plus en 
het regionale beleid het Tweede Provinciale Afvalstoffenplan 
{PAPII) voor Noord-Brabant. De daarin genoemde beleidsuitC;angs
punten geven de probleemstelling voor de verwerking van huishoude
lijk afval weer. Met betrekking tot verwijdering van huishoudelijk 
afval wordt onder andere als uitgangspunt genoemd het voeren van 
een krachtig stimuleringsbeleid ter bevordering van de gescheiden 
inzameling van GFT-afval ten einde volumereductie van het te 
storten afval te bereiken. 

In het MER dient gemotiveerd te warden waarom is gekozen voor 
anaerobe verwerking boven aerobe verwerking. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door een vergelijking op hoofdlijnen te maken van anerobe 
en anaerobe verwerking, waarbij met name aandacht moet worden 
besteed aan de milieu-aspecten. 

Locatie-aspecten/planologie 

De locatiekeuze heeft niet met behulp van ~F.R plaatsgevonden. 
Daarom is het van belang dat in het mer duidelijk uiteengezet 
wordt, waarom de locatie aan de Vloeiveldweg te Tilburg is gekozen; 
op grand van welke (milieuhygienische) criteria is de gekozen 
locatie als geschikt bevonden? Hierbij is het van belang aan te 
geven of nog meer locaties in eerste instantie in beschouwing zijn 
genomen, en waarom deze zijn afgevallen. Hierbij verdienen met 
name de milieu-aspecten aandacht. 
Wat betreft de inrichting dient te warden aangegeven: 
* aanduiding van de vormgeving en hoogte van de installaties, 

alsmede de inpassing van het complex in de omgeving van de 
locatie. Dit kan zonodig warden ondersteund met situatie
schetsen; 

* 

* 

eventuele conflicten met ander gebruik van het omliggende 
terrein: beperkt de aanwezigheid van de vergistingsinstal
latie andere gebruiksmogelijkheden van het terrein in de 
directe nabijheid, en andersom, is er ander gebruik dat de 
aanwezigheid van een vergistingsinstallatie beperkt of zelfs 
onmogelijk zou maken? 
een aanduiding van de fysieke ingrepen en uitwcrpen waarmee 
buitengebruikstelling en afbraak van de inrichting gepaard 
gaan. Zullen deze beperkingen kunnen opleveren voor nieuwe 
bestemrningen van de locatie? 

* of voldaan kan warden aan de thans geldende immissie- en 
emissienormen met betrekking tot water, bodem en lucht (met 
inbegrip van geur en geluid}? 

2.2 Doel van het voornemen 

W608T002/YH/232 



2 . 2 . 1 

f 

-8-

Dael van de voorgenomen activiteit is om te voorzien in verwerkings
capaciteit voor GFT-afval in het verzorgingsgebied van het SMB, 
alsmede de C02 -uitstoot en de produktie en het gebruik van energie 
te beperken. 
Aangegeven is dat het verwachte aanbod uit het verzorgingsgebied 
ongeveer 40.000 ton GFT-afval bedraagt, er van uitgaande dat de 
respons b~j ·gescheiden inzameling gemiddeld 65% zal zijn. 
In het MER dient in dit kader te warden aangegeven: 

··hoe de gescheiden inzameling van huisvuil in het verzorgings
" · ': geb.ied· zich naar verwachting zal ontwikkelen; 

· ... 

op·welke:wijze in de planning van de verwerkingsinrichting 
rekening wordt gehouden met bovengenoemde ontwikkeling; 

.. in'hoeverre de.capaciteit van de inrichting tijdig zal Zl.Jn 
aangepast aan de reeele ontwikkeling van het GFT-afval aanbod. 

W608T002/YH/232 
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Hoofdstuk 3 

De voorgenomen activiteit en a lternatieven 

Artikel 41j, lid 1, ender b van de Wabm: 
Een MER bevat ten rninste: "een beschrijving van de voorgenornen activiteit 
en van de wijze waarop zij zal warden uitgevoerd, alsmede van de alterna
tieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te warden genomen". 

3.1 Algerneen 

3.2 

3.2.1 

In het MER moeten de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs 
in beschouwing te nemen alternatieven worden beschreven en uit
gewerkt, voor zover deze relevant :>:tjn voor de besluitvorrning. De 
voorgenomen activiteit (ook wel voorkeursalternatief) kan worden 
opgevat als de keuze van de initiatiefnemer uit (elementen van) de 
verschillende alternalleven. Plannen waarbij bet doel -dat met de 
voorgenomen activiteit wordt nagestreefd- onvoldoende kan worden 
bereikt, behoeven niet in beschouwing te worden genomen. 
In het MER moeten de referentiesituatie (het niet plaatsvinden van 
het alternatief) alsmede een alternatief warden beschreven, 
waarbij de best bestaande mogelijkheden voor bescherming van het 
milieu zijn toegepast (het rneest rnilieuvriendelijke alternatief). 
De keuze van de nader in beschouwing genomen alternatieven (bijvoor
beeld ten aanzien van systeernkeuze) en varianten, waarbij gedacht 
kan warden aan technische varianten en de indeling van het terrein), 
moet in het MER worden gemotiveerd, alsook het selectieproces 
waaruit het voorkeursalternatief (locatie, systeemkeuze, uitvoerings
wijze en beperkende maatregelen) naar voren is gekomen. Bij deze 
motivering verdienen vooral de milieu-argumenten de aandacht. 
De beschrijving dient zich vooral te richten op die aspecten, die 
inzicht geven in bronnen van (rest-)uitworpen naar de bodem, het 
water of de lucht. 
De alternatieven zullen wat betreft di epgang en detaillering 
onderling vergelijkbaar moeten zijn met (de beschrijving van) de 
voorgenomen activiteit. 

De voorge nomen activiteit 

~!9~!!.1~~~ 
De voorgenomen activiteit is het oprichten van een vergistingsin
stallatie met een capaciteit van 40.000 ton GFT-afval/jaar. 

Het MER dient een duidelijke beschrijving en onderbouwing van de 
systeemkeuze en het gekozen produktieproces te bevatten. In dit 
kader moet de keuze voor vergisting duidelijk warden gemotiveerd, 
waar mogelijk onderbouwd met praktijkgegevens en vergeleken te 
warden met anaerobe systemen zeals Dranco, Biocel, Paques. Met 
narne de volgende aspecten dienen meegenomen te warden bij de 
vergelijking: 

de mate van ervaring met de verschillende systemen; 
de wijze waarop deze systemen tegemoet kunnen komen aan de te 
realiseren doelstelling c.q. de bevordering van hergebruik en 
de beperking van co

2
-uitstoot; 

de produktie en gebruik van energie. 

W608T002/YH/232 
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In het MER dienen de vergistings-processen globaal met elkaar te 
warden vergeleken op de volgende aspecten: 

milieuhygienisch: lucht (emissies) en geluid; water; visuele 
verontreiniging; aantrekking van ongewenste dieren; 
bedrijfstechnisch: veiligheid; brandgevaar en methaanproduktie; 
kwaliteit compost; beheersbaarheid van het proces. 

Op basis hiervan dient de keuze van het systeem gernotiveerd te 
warden. 

In het MER rnoet warden aangegeven hoe de capaciteit van de geplande 
verwerkingsinrichting in de tijd gefaseerd is en op welke motieven 
dit .gebaseerd is. Met betrekking tot de capaciteit dienen in het 
MER de volgende vragen te warden beantwoord: 

Welke capaciteit is minimaal nodig om doelmatig het GFT-afval 
te verwerken en hoeveel papier- en kartonafval wordt hierbij 
verwerkt? 
Tot welke verwerkingscapaciteit in tonnen per jaar kan de 
installatie eventueel warden uitgebreid of beperkt? 
Op grand van welke uitgangspunten is de grootte van de 
verschillende onderdelen van de installatie gekozen? Geef aan 
wat de belangrijkste parameters (bijvoorbeeld, stabiliteit 
vergiste materiaal, gasproduktie, ontwateringseigenschappen) 
zijn die fluctueren bij verschillende belastingen. 

Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit moet in eerste 
instantie warden gedacht aan de bouw en aanloopfase (3.2.2). 
Indien de installatie volledig in werking is kunnen de volgende 
aspecten warden onderscheiden: 

Aanvoer, eventuele overslag en acceptatie van afvalstoffen 
(3.2.3); 
Sorteren, opslag, en intern transport afvalstoffen (3.2.4); 
Afscheiding en vergisting GFT (3.2.5); 
Proces-emissies (3.2.6); 
Opslag van eindprodukt (3.2.7). 

Op deze aspecten wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan. 

De volgende aspecten zijn hierbij van belang: 
grondverzet; 
grondwateronttrekking (grootte, besternming van het opgepornpte 
water, compenserende maatregelen etc); 
ingrepen in de waterhuishouding; 
tijdsfasering bouw van de volledige installatie; 
beschrijving van de situatie in de aanloop- en opstartfase 
met betrekking tot de diverse procesonderdelen zoals: het 
gistingsproces, biogaszuivering, luchtbehandeling en derge
lijke: .. 
milieuhygienische en veiligheidsaspecten (o.a. het voorkomen 
van een explosief mengsel in de gasruimte van de vergistings
tank); 
duur van de opstartfase; 
keuze van het entmateriaal (soort en hoeveelheid) en de 
adaptatietijd. 

W608T002/YH/232 
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3.2.3 ~~~~9~~~-~~~~~~~!~-~~~~~!~9-~~-~~~~~~~~~~-~~~-~!~~!~~~!~~~ 
3.2.3 . 1 Algemeen 

3.2.3.2 

Beschrijf de aanvoer van de afvalstoffen en behandel daarbij de 
volgende aspecten: 
* Categorieen te verwerken materiaal (GFT-afval, papier/karton

afval en eventueel ander te verwerken afval zoals bijvoorbeeld 
plantsoenafval) in ton/jaar; gemiddelde, maximum- en minimum
prognose van de verschillende categorieen op korte (tot 1995) 
en langere (tot nn ?,000) termijn; seizoens-fluctuaties, 
onzekerheden in voorspellingen. 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

De samenstelling van de verschillende categorieen afvalstoffen; 
in hoeverre is de fractie verontreinigd door bijvoorbeeld 
papier, plastic en dergelijke, in hoeverre komen zware 
metalen, residuen van bestrijdingsmiddelen en andere verontrei
nigingen voor in de diverse categorien afval? 
De herkomst van de afvalstoffen; welke gemeenten? Op welke 
wijze en hoe vaak wordt GFT ingezameld? Komt al het ingezamelde 
GFT direct naar de composteringsinrichting of vindt er ergens 
een tussenopslag plaats en zo ja, waar en voor hoelang? Vindt 
op de overslagstations (voor-)bewerking plaats? Indien voor 
de aanvoer van GFT uit de periferie van het verzorgingsgebied 
gewerkt gaat warden met overslagstations, dienen in het MER 
de milieu-effecten (globaal) hiervan te warden beschreven. In 
algemene zin zou een vergelijking kunnen warden gegeven van 
transport met overslag versus langere prirnaire transporten 
bij grootschalige inrichtingen en geringere transportafstanden 
bij kleinschalige inrichtingen (kleiner verzorgingsgebied); 
(zie oak doelmatigheid). 
Geef de doelmatigheid aan van het transport over grate 
afstanden in vergelijking met het inrichten van meer, regionale 
en kleine(re) composteringsinrichtingen. 
Wijze van transport, frequentie (over water, per as, per 
spoor). 
Plaats waar wordt gelost en zonodig tijdelijk opgeslagen; 
wijze van lossen. 
Wijze van controle en registratie naar kwaliteit, kwantiteit 
en herkorr1st. 
Acceptatiebeleid: 

milieuhygienische criteria; 
verwerkingstechnische criteria; 
wijze van opslag en doorgeleiding van niet-geaccepteerd 
materiaal. 

Geur-, geluid- en stofemissie tijdens aanvoer. 
Zwerfvuil. 
Ongedierte. 

Met betrekking tot infrastructuur/verkeer dienen de volgende 
aspecten te worden behandeld: 
* vervoersstromen en -wijzen naar de vergistingsinstallatie als 

gevolg van de aanvoer van afvalstoffen (aantal vrachtwagens, 
wagons of schepen}, aandeel van deze stromen in het totale 
verkeer op de aan- en afvoerwegen; 

* verkeerstechnische problemen die zich kunnen voordoen; 

W608T002/YH/232 
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parkeer-, wacht- en manoeuvreerruirnte voor transportrniddelen 
die bij de vergistingsinstallatie warden aangelegd; 
voorzieningen die warden getroffen om te voorkomen dat bij de 
aan- en afvoer bodern en grondwater warden verontreinigd. 

Behandel met betrekking tot sorteren, opslag en intern transport 
de volgende zaken: 
* hoe groat is de opslagcapaciteit voor het te verwerken afval 

(onder andere met het oog op de bedrijfszekerheid om piekbe
lasting, storingen en perioden van onderhoud op te kunnen 
vangen)? en hoe vindt de opslag plaats (ontvangsthal/bunker 
met luchtsluis, vloerconstructie) in verband met broei kan 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

scheurvorming van betonverharding voorkornen? 
hoe lang (gemiddelde, minimum- en maxirnurnprognose) zal het 
afval in de opslag verblijven, voordat het naar de vergistings
installatie wordt gebracht? 
op welke wijze is voorzien in het opvangen van grate seizoens
fluctuaties? (Bijvoorbeeld in de winter geen tuinafval dus 
minder aanbod en bovendien slapper van structuur; in najaar 
groat aanbod tuinafval; in zorner eveneens geringe aanvoer); 
plaats(en) en wijze van sortering, wijze van intern transport 
daarbij en de verwijdering van verontreinigingen; 
warden toeslagstoffen gebruikt en zo ja waar warden deze 
gemengd? 
geluidproduktie bij sorteren en opslag, bijvoorbeeld ten 
gevolge van sorteren, zeven en overslag; 
geuremissie en stofoverlast tijdens sorteren, zeven en 
opslag; 
zwerfvuil. 
ongedierte en in het bijzonder meeuwen. 

~~~~~~!~~9-~~-~~~gf~~~~S-~~~-g~~:~!~~! 
Behandel en beschrijf de volgende aspecten: 

3.2.5.1 Algemeen 

Uitvoering, ornvang en situering van de diverse voorzieningen 
zoals stortbordes, verkleiner, vergistingstank, gashouders 
etc. 
Onderbouw het benodigde terreinoppervlak. 
Voorzieningen en faciliteiten die warden aangelegd ten 
behoeve van het scheidingsproces. 
Waterverbruikinstallatie, herkomst en hergebruik c.q. opti
malisering proceswater. 
Massabalansen in ieder geval voor droge stof, water, organische 
stof, N, P en S, voor het totale scheidings-, en vergistings
proces en de ontwatering, inclusief water- en luchtzuivering 
en biogasbehandeling. Specificeer deze massabalansen per 
onderdeel. 
Volurnegewicht (kg ds/m3) van de materialen voor en na bewerking. 
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3.2.5.2 Verkleining en voorbewerking 

Wijze van verkleinen en mengen en de controle en regeling van 
dit proces (menger, pompen). 
Hoeveelheden van de verschillende componenten welke naar de 
vergistingstank warden toegevoerd. 

3.2.5.3 Het vergistingsproces 

* 

* 
* 

Geef aan in het MER: 
aan- en afvoermateriaal vergistingstank en recirculatie; 
geef een omschrijving vergistingsproces (temperaturen, 
verblijftijden, menging, storende factoren); 
controle en regeling van het vergistingsproces; 
afvoer, zuivering en opslag van het door vergisting ontstane 
biogas; 
gevoeligheid ten aanzien van weersinvloeden (vorst etc.); 
gevolgen van invoer van ander dan GFT-afval voor het vergistings
proces en het eindprodukt. 

3.2.5.4 Ontwatering en nabewerking 

3.2.6 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

Geef aan: 
afvalwaterstromen; hoeveelheden, samenstelling, concentraties 
en inzameling van: verontreinigd hemelwater, huishoudelijk 
afvalwa t er, percolaat, spoel en schrobwater en overig bedrijf~
afvalwater bij het opstarten van de installatie, normale 
bedrijfsomstandigheden en bij storingen; 
drainagesysteem voor opvang en afvoer percolaat- en proceswater; 
geef een waterbalans in de vorm van een flowschema; 
vindt er voorzuivering van procesafvalwater plaats door 
middel van overkapte bassinstanks? 
procesvoering bij de narijping van het compost (oak verblijf
tijden); 
vindt er ballistische scheiding plaats bij nabewerking? 

Procesemissies 

3.2.6.1 Behandeling afgassen 

* 

* 

* 

* 

* 

geef de uitworp aan van luchtverontreinigende c.q. stof- en 
geurhinder veroorzakende stoffen zowel onder normale ornstandig
heden als in geval van calamiteiten; 
geef de maatregelen/voorzieningen aan die warden getroffen om 
de mate van uitworp van luchtverontreinigende stoffen met 
name NH

3 
te beperken, inclusief de capaciteit, de 

beheersoaarheid en controle op de werking; 
beschrijf de technische uitvoering van de gashouders, gasopslag
tanks, compressoren, biofilters, gaswassers (capaciteiten, 
beheersbaarheid controle etc.); 
geef de maximale NH

3
-concentratie in de luchtstroom naar bet 

biofilter; 
warden er chernicalien gebruikt in de gaswassers? 
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3.2.6.2 Behandeling biogas 

* 

* 

* 

* 
* 

beschrijf aan de hand van een schema de stromen biogas 
(inclusief hoeveelheden) naar de stortgasopwerkingsinstallatie, 
de energiecentrale met warmtekrachtkoppeling, de vergistingstank 
en de grondfakkel inclusief de mogelijk optredende emissies 
(milieu-effecten); 
geef de samenstelling van het biogas voor en na de (eventuele) 
opwerking tot aardgaskwaliteit; 
ontstaat er bij de behandeling van het biogas een afvalstroom? 
Zo ja, geef dan de behandeling hiervan aan; 
welke maatregelen warden getroff en om brandgevaar tegen te 
gaan? 
hoe wordt gas opgeslagen en afgevoerd? 
wordt restwarmte gebruikt c.q. afgevoerd? 

3.2.6.3 Geluid en trillingen 

3.2.7 

3.2.8 

* 

* 

* 
* 

* 

beschrijf de emissie-relevante bronsterkten van continu en 
incidentele geluidbronnen; 
maatregelen/voorzieningen aangeven ter beperking van de 
emissies van geluid en trillingen. 

beschrijf de wijze van compostopslag; 
beschrijf de wijze waarop afstromen van afvalwater en emissies 
van stankstoffen naar de lucht warden voorkomen; 
wat is de buffercapaciteit van de compostopslag? 
vindt verpakking in zakken plaats? 

~!~~~~-~~-~!~~!-~~~-~!~9~~~9~!~~-~~-~~!~!~~~-~~-~~~~j9~~~~~-~~~ 
restfracties. 

3.2.8.1 Eindprodukt (compost) 

* 

* 

* 

* 

* 

geef de samenstelling van het eindprodukt, voor wat betreft 
verontreinigingen en het gehalte aan zware metalen zoals Pb, 
Cu, Ni, Zn, Cr, Cd, Hg en As; ga hierbij in op de kwaliteits
eisen voor compost zoals die warden gesteld in het Besluit 
kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen van 20 
november 1991. 
warden er andere bewerkingen (bijvoorbeeld menging met kalk) 
van de compost voorzien; hoe zullen deze bewerkingen warden 
uitgevoerd? (Te denken valt aan ender andere afzeven van 
fracties, mengen met andere (mest)stoffen); 
beschrijf de wijze waarop en de frequentie waarmee de kwaliteit 
wordt gecontroleerd; wat zijn hierbij de criteria? 
geschiedt de kwaliteitscontrole van het eindprodukt c.q. de 
restprodukten in een laboratorium op de installatie? 
hoe wordt de hygienische en bacteriologische kwaliteit van de 
compost bewaakt, dit in relatie tot de procesvoering van de 
vergisting? 
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Wat is de rijpheid van het produkt? (Gebruik hiervoor het 
Duitse systeem van de "Rottegrad"). Wat is het organische en 
het drogestofgehalte? 
wat gebeurt er met compost die niet aan de norm voor zware 
metalen voldoet of die om andere redenen wordt afgekeurd voor 
verkoop? 
welke pathogenen en onkruidzaden komen in de compost voor en 
in welke concentraties? 

3.2.8.2 Afvoer 

* beschrijf gedetailleerd de wijze van afvoer van het eindprodukt. 

3.2.8.3 Afzet 

* 

* 

* 

is de afzet gewaarborgd? Zo ja, hoe en over welke periode? 
beschrijf de rnogelijke afzetgebieden en geef aan: categorie, 
hoeveelheid en bestemming; 
wat gebeurt er met niet verkoopbare, respectievelijk afge
keurde eindprodukten? 
motiveer het al dan niet aansluiten bij het Landelijke 
Verkoop Kantoor in relatie tot het zeker stellen van de 
afzet. 

3.2.8.4 Ontstaan en verwijdering van restfracties 

3.2.9 

* Geef aan het ontstaan, de inzameling en de verwijdering 
(inclusief hoeveelheden) van alle in de vergistingsinstallatie 
voorkomende restfracties. 

Behandel de volgende onderwerpen: 
* Op welke tijden zullen de verschillende onderdelen in bedrijf 

zijn en wanneer vindt de aan- en afvoer van de materialen 
plaats? ('s avonds, 's nachts, zon- en feestdagen)? 

* 

1r 

* 

Van groat belang voor de beperking en beheersing van milieu
effecten is de bedrijfsvoering. Er dient dan ook een beschrij
ving te warden gegeven van de bedrijfsvoering bij normaal in 
werking zijnde installaties, in geval van mogelijke stagnaties 
en bij die situaties waarin onderhoud en reparaties warden 
uitgevoerd; ook problemen in de opstartfase dienen te warden 
behandeld (zie 3.2.2). 
Op welke wijze is de interne milieuzorg binnen het bedrijf 
georganiseerd (zogenaamde milieuzorg-systeem of hiermee 
vergelijkbaar systeem)? Welke beschikbare specifieke deskun
digheden voor de diverse milieu-aspecten zijn bij het personeel 
op dit punt aanwezig? Wie zijn de verantwoordelijke functio
narissen? In hoeverre zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en taken met betrekking tot milieuzorg vastgelegd? 
Aangegeven dient te warden op welke wijze de metingen (moni
toring) in het proces en van daadwerkelijke uitworpen van de 
gerealiseerde installaties zullen plaatsvinden (onder normale 
en bijzondere bedrijfsomstandingheden) en hoe zonodig op de 
wijze van bedrijfsvoering zal warden teruggekoppeld. 
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Ook dient te worden aangegeven binnen welke grenzen procescon
di ties mogen varieren bij een doelmatige en milieuhygienisch 
verantwoorde procesvoering. Welke maatregelen warden -al of 
niet automatisch- genomen indien deze grenzen in variaties 
warden overschreden? 

~~~~!j~~~~~~!~s~~-~~-~~!~!~~~~~~ 
Besteedt met betrekking tot bedrijfsstoringen en calamiteiten 
aandacht aan de volgende zaken: 
* Aard, frequentie en tijdsduur van de diverse typen storingen 

die kunnen optreden {ender vermelding van de resulterende 
uitworp naar bodem, lucht en oppervlaktewater, in de rui.mste 
zin des woords, in rui.mte en tijd}, tevens bij opstarten of 

* 

* 

uit bedrijf nemen van onderdelen van de installaties; procedure 
die wordt gevolgd bij storingen; 
Met name dient een beschrijving te warden gegeven van mogelijke 
calamiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de afvalwater
stromen of de kwaliteit van het oppervlaktewater kunnen 
beinvloeden, inclusief de maatregelen die warden getroffen om 
ongewenste beYnvloeding te beperken; 
Inzicht moet warden gegeven in de maatregelen die worden 
getroffen indien onderdelen van het verwerkingssysteem langer 
buiten gebruik zijn dan gedurende normaal onderhoud c.q. in 
het geval van het volledig stagneren van de verwerking; in 
een noodplan dient in hoofdlijnen te warden aangegeven welke _ 
maatregelen warden genomen en wat de consequenties (kunnen) 
zijn bij uitval van milieuvoorzieningen en in het bijzonder 
de luchtzuivering. 
Wanneer en op welke wijze warden de vergistingsreactoren 
schoongemaakt? 
In hoeverre bestaat gevaar voor brand of explosies in de 
aanloopfase en bij het schoonmaken? 

Alternatieven 

Nulalternatief 

Het nulalternatief behandelt de situatie waarbij de aanleg van de 
vergistingsinstallatie op de locatie aan de Vloeiveldweg te 
Tilburg achterwege blijft, maar waarbij het gebied zich zal 
ontwikkelen onder invloed van reeds gaande of voorgenomen activi
teiten (autonome ontwikkelingen). 

De voorgenomen aanleg van de vergistingsinstallatie nabij de 
stortplaats Spinder moet warden afgezet tegen de mogelijkheden van 
plaatsing elders, teneinde aan te tonen in hoeverre de aanleg van 
de vergistingsinstallatie op de voorgenomen locatie noodzakelijk 
is. Hierbij moeten de logistieke aspecten mede in beschouwing 
warden genomen . 
Uit deze logistieke beschouwing en beschouwingen over belernmeringen 
en randvoorwaarden zal moeten blijken in hoeverre het nulalternatief 
kan warden beschouwd als een reeel alternatief of dat het slechts 
moet warden beschouwd als een referentiekader voor de vergelijking 
van de autonome ontwikkeling met de milieugevolgen van de voorgenomen 
activiteit en de alternatieven. 
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Voor de keu~emogelijkheden met betrekking tot de varianten wordt 
met name gedacht aan: 

methoden van opslag, intern transport, overslag van afval en 
methoden van opslag van compost, mede in verband met geurhinder; 
geschikte technieken voor het afscheiden van niet te vergisten 
elementen en metalen uit het afval; 
methode van vergisting en opwerking van het vergistingsresidu: 
* de beheersing van de gasvormige emissies (inclusief 

geur) van de inrichting; 
* de beheersbaarheid van het proces; 
* vergistingstemperatuur (mesofiel en thermofiel); 
* vergistingstijd; 
* het co2-reductiepotentieel (zie ook 2.1.3); 
* kwaliteit en kwantiteit afvalwater; 
* kwaliteit en kwantiteit biogas; 
beperken ontstaan afgassen, (gericht) voorzuiveren en 
afgassen, eindzuivering afgassen: 
* Onderzocht dient te warden of er mogelijkheden bestaan 

de hoeveeelheid afgassen te beperken door het treffen 
van bronmaatregelen (bijvoorbeeld toepassen van lucht
sluizen, afschermen c.q. overkappen van "punt"-bronnen 

* 

* 

en gericht afzuigen). 
Tevens dient onderzocht te warden - met het oog op het 
verkrijgen van een hogere zuiveringsrendement- of en in 
welke mate bepaalde luchtstromen (bijvoorbeeld bij de 
ontwatering en nabewerking) kunnen warden vaor gezuiverd 
(bijvoarbeeld gaswassen). 
T.a.v. de taepassing van biofilters dienen zawel de 
open- als het gesloten systeem behandeld te warden. 

~!!~E~~!~~;-~~~~!j~!9~~-!~E~!~ 
De voargenomen activiteit gaat uit van de vergisting van 40.000 ton 
GFT-afval per jaar. Aan deze hoeveelheid wardt 6.000 ton per jaar 
papier- en kartonafval toegevoegd ter verkrijging van een hogere 
biogasproduktie. 
Wat zijn de rnilieu-effecten indien de papier- en kartontoevoeging 
achterwege blijft en er 52.000 ton GFT-afval per jaar wordt 
verwerkt? 

~!!~~~~E!~;-~~~!~~-~~~~~~~~!~~S-~9IEE9~!~ 
Wat zijn de milieu-effecten indien het vergistingsresidu gedurende 
14 dagen nacompasteert door middel van geforceerde beluchting? 

~!!!~~~~~~~~~~~~-~~~!E~S~!~~ 
Aangegeven moet warden bij welke bedrijfsvaering en met welke 
realistisch te beschouwen technieken c.q. maatregelen, al dan niet 
in combinaties, geringere emissies/irornissies kunnen warden gereali
seerd. 

Naast het ander 3.2 gestelde, verdienen de volgende maatregelen 
nadere uitwerking. 
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Luchtverontreiniqinq (zie oak 3.3.1) 
Welke maatregelen warden genomen tegen emissies zoals die van NH

3
, 

co2 en H
2
s ," stof en geur? 

Geurhinder 
Mogelijke bronnen van geurhinder ZlJn naast de vergistingsinstal
latie/tank zelf, de opslag, de overslag en het intern transport 
van gerede produkt en het afval. Welke maatregelen zoals overdekken, 
het afzuigen en behandelen van de geurhoudende lucht warden 
overwogen? 

Geluidhinder 
Welke maatregelen (kunnen) warden getroffen om de geluidhinder te 
beperken? 

Visuele hinder 
Welke maatregelen (kunnen) warden getroffen om visuele hinder te 
beperken? 

Waterverontreiniqinq 
Maatregelen ter voarkoming van waterverantreiniging zoals ammonium, 
compastdeeltjes met daaraan gebonden stoffen. 

Bodemverontreiniqinq 
Welke voorzieningen warden getroffen om bodemverontreiniging te 
voorkomen, respectievelijk te beperken (vloeistofdichte ondergrond; 
folies , drainage etcetera) en te controleren (monitoring met 
behulp van grondwaterbemonsteringsputten). 

De doeltreffendheid en daelmatigheid van deze beperkende maat
regelen maeten warden aangegeven. 

Het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter 
bescherming van het milieu warden toegepas t . 

Artikel 41j, lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alter
natieven behoort in ieder geval het alternatief waarbij de beste 
bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu warden 
toegepast." 

Het zogeheten meest milieuvriendelijke alternatief dient in ieder 
MER te warden beschreven. Het betreft een combinatie van inrich
tings-, gebruiks- en beheersaspecten, waaraan verschillende 
verdergaande milieubeschermende maatregelen warden toegevaegd. 
De daarbij gebruikte best bestaande magelijkheden maeten wel 
redelijkerwijs in beschauwing te nemen zijn. 
Indien niet is gekozen vaar uitvaeringsvarianten die de minst 
nadelige gevolgen voor het milieu apleveren, dient te warden 
gemotiveerd waarom niet. 

Belangrijk is uiteraard oak een optimaal milieuvriendelijke 
localisering van de installaties en een dito ruimtelijke 
inrichting van het terrein. 
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In dit alternatief moet tevens warden aangegeven bij welke bedrijfs
voering en met welke realistisch te beschouwen technieken, al dan 
niet in cornbinaties, geringere emissies kunnen warden gerealiseerd. 

In dit verband kan nag warden gedacht aan toevoer van het biogas 
aan de SMB stortgasfabriek voor zuivering van het stortgas (co

2
-

verwijdering) alvorens het gas toe te voeren aan de gasmotoren ten 
behoeve van de elektriciteitsopwekking. In het MER dient te warden 
aangegeven welke milieubescherrnende rnaatregelen er kunnen warden 
genomen op het gebied van voorkoming van luchtverontreiniging met 
inbegrip van geur- en stofhinder, geluidhinder en waterverontrei
niging. Dit geldt zowel met betrekking tot emissies die vrijkomen 
tijdens het vergistingsproces, als met betrekking tot emissies die 
vrijkomen bij de opslag, de overslag, het intern transport, de 
eindbewerking en het gebruik van het eindprodukt. 

Q~~E~~~-~!!~E~~!~~~~~ 
Gelet op het feit dat in het MER moet warden aangegeven hoe de 
capaciteit van de geplande verwerkingsinrichting in de tijd is 
gefaseerd (zie 3.2.1.), is het wellicht aan te bevelen diverse 
alternatieven uit te werken die betrekking hebben op de capaciteit 
van de geplande vergistingsinstallatie met betrekking tot te 
verwerken GFT-afval en/of papier- en kartonafval. 
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Hoofdstuk 4 

Te nemen en genomen besluiten 

Artikel 41j, lid 1, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voor
bereiding waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht 
van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen, die betrekking hebben 
op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven." 

4.1. In het MER dient te warden vermeld: 
ten behoeve van welk(e) besluit(en) het MER is opgesteld en 
kan warden gebruikt; 
door welke overheidsinstanties deze besluiten zullen warden 
genomen; 
volgens welke procedure en welk tijdsplan de besluiten warden 
genomen. 

4.2 Ten behoeve van de besluitvorming over de aanvragen om vergunning 
ingevolge de Afvalstof f enwet en de Wet verontreiniging voor de 
uitbreiding van de stortcapaciteit van de naastgelegen stortplaats 
Spinder i s momenteel een MER in voorbereiding. Het is de bedoeling 
van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant om te komen tot een 
integrale vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor de stortplaats 
en de vergistingsinstallatie. Het MER voor de stortplaats en het 
MER voor de vergistingsinstallatie zullen tesamen ten behoeve van -
de besluitvorming in procedure warden gebracht. 
Geef in het MER aan hoe men denkt het een en ander in procedure te 
brengen. 

4.3 Geef in het MER aan in hoeverre en op welke wi]ze de oprichting 
van de vergistingsinstallatie is afgestemd op het beleid van de 
provincie Noord-Brabant met betrekking tot GFT-afvalverwerking en 
de plannen van de NV Afvalsturing Noord-Brabant ter zake. 
Hoe vindt de co6rdinatie plaats tussen de verschillende te realiseren 
GFT-composterings- en vergistingsinstallaties in Noord-Brabant? 

4.4 Tevens dient te warden aangegeven welke besluiten in een later 
stadium moeten warden genomen om de oprichting van de vergistings
installatie en de bijbehorende werken mogelijk te maken. 
In dit verband valt te denken aan ontsluitingswegen, bouwvergunning, 
grondwateronttrekking en mogelijke wijziging van bet bestermningsplan. 

4.5 Vermeld dient te warden: 
welke reeds genomen overheidsbesluiten en welke openbaar 
gemaakte beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende besluiten 
waarvoor het MER is opgesteld; 
wat de status van deze besluiten is. In het bijzonder speelt 
hierbij de milieuzonering (geur- en geluidemmissie) een rol. 
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4.6 In het MER dient aandacht besteed te warden aan de volgende 
beleidsvoornemens en documenten om te kunnen bepalen welke rand
voorwaarden of beleidsindicaties gelden voor de voorgenomen 
activiteit: 
1. de relevante wetgeving ter zake (Afvalstoffenwet, Wet geluid

hinder, Wet bodembescherming, Wet verontreinging oppervlakte
wateren, Hinderwet, Wet op de ruimtelijke ordening, etcetera); 

2. documenten die randvoorwaarden stellen aan het te nemen 
besluit; Nationaal Milieubeleidsplan (plus), PAP II 1989-1994 
Noord-Brabant, Provinciaal Milieubeleidsplan 1991-1995, 
bestemmingsplan, Besluit kwaliteit overige organische 
meststoffen, Grondwaterplan Noord-Brabant en daarop 
gebaseerde verordeningen en plannen, Indicatieve Meerjaren
programma 1 s Milieubeheer (IMP's), het ontwerp-streekplan, het 
waterhuishoudingsplan 1990. 

4.7 Geef de toetsingscriteria aan die van betekenis ZlJn voor het MER, 
zoals algemeen geaccepteerde milieunormen, streefwaarden, richt
lijnen en ultgangspunten van het milieubeleid. 
Geef eventueel nog andere van te voren vastgestelde toetsings
criteria, milieuspecificaties en kengetallen aan. 
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Hoofdstuk 5 

De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling 

Artikel 41j, lid 1, onder d van de Wabrn: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van 
het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alterna
tieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten 
ontwikkeling van dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven 
warden ondernomen." 

5.1 Beschrijf de bestaande toestand van het milieu voor zover van 
belang voor de voarspelling en de onderlinge vergelijking van de 
milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en alternatieven. 
Deze beschrijving heeft vooral ten doel inzicht te verschaffen in 
waar, welke gevolgen zouden kunnen optreden, en hoe die kunnen 
warden vermeden of, als dat niet mogelijk is, warden beperkt. 
Rekening dient te warden gehouden met de volgende punten bij de 
beschrijving van de bestaande toestand van het milieu: 

de eventuele volgeffecten van voltooide, nag lopende en op 
korte termijn geplande (uitbreiding Spinder) ingrepen in het 
studiegebied(*); 
onzekerheden bij de beschrijving dienen duidelijk te warden 
aangegeven; 
per milieu-aspect (lucht, bodem, water en dergelijke zoals 
waterbodern) kan de omvang van het studiegebied verschillen; 
de "waarde" of betekenis (regionaal, nationaal, etc.) de 
kwetsbaarheid (gevoeligheid) en de gebruiksfuncties van 
betreffende (deel)gebieden; dit zowel van bestaande als 
potentiele gebruiksmogelijkheden en functies op de lange 
termijn daarvan; 
gevoelige objecten in de omgeving dienen onder vermelding van 
aard, omvang, aantal, plaats en afstand tot de installatie te 
warden aangegeven op kaart. 

5.2 Beschrijf de autonome ontwikkeling van het studiegebied en de te 
verwachten milieugevolgen daarvan. 
Bijzondere aandacht verdient de aanwezigheid van gevoelige en 
kwetsbare objecten (zoals natuurgebieden, drink- en industriewater
voorziening en veedrenking, recreatiegebieden en dergelijke). 
Hierbij dient tevens een relatie te warden gelegd met de in 
antwikkeling te nemen uitbreiding van de startplaats De Spinder. 

De volgende aspecten dienen beschreven te warden in het MER: 

5.3 A-biotische aspecten: 
geomorfologische gesteldheid, bodemgesteldheid, grondmechanische 
eigenschappen (zettingsgevoeligheid); 

(*) Het studiegebied omvat de te beschouwen locatie en de cm;eving daarvan. Ook de plaats van indiiecte, 
inberente deelactiviteiten zoals bijvoorbeeld (nieuwe) aanvoe.rvegen en de te beinvloeden cmgeving 
daarvan behoort tot bet studiegebied. 
Gevoelige objecten, activiteiten en deelactiviteiten dienen te warden aangegeven op gedetailleerde 
topografische kaarten en op een duidelijke overzichtskaart. Waar gebieden belangrijke waterhuishoud
kundige, ecologische of ruimtelijke relaties hebben met bet directe beinvloedingsqebied, zouden 
deze gebieden -waar nodig- oak tot bet studiegebied gerekend kunnen worden. 

W608T002/YH/232 



-23-

geohydrologische gesteldheid en kwaliteit bodem- en grondwater: 
chemische sarnenstelling van het grondwater (tot en met 
het eerste watervoerend pakket) en bestaande belasting 
vanuit diverse verontreinigingsbronnen. (Aanbevolen 
wordt een uitgebreid onderzoek te doen naar de vervuilings
graad van bodem- en grondwater) 

Voorts dient het lokale en regionale grondwatersysteern in kaart te 
warden gebracht: 

grondwatertrappen, gemiddelde grondwaterstand, gemiddelde 
hoogste (per jaar) en hoogst waargenomen grondwaterstand, 
doorlaatvermogen en verticale weerstand; 
recente grondwaterisohypsenkaart voor een droge en een natte 
periode en voor het ondiepe en diepe grondwater; 
overzicht van grondwaterwinningen voor openbare en parti
culiere watervoorzieningen; hierbij dient oak de diepte 
aangegeven te warden waarop het grondwater wordt gewonnen 
(in de eerste of dieper gelegen watervoerende pakketten); 
grondwaterstromingen en te verwachten veranderingen bij 
(eventuele) maximaal toegestane winning(en); 

oppervlaktewater: waterhuishouding (met onder andere peilen en 
stroomrichting), oppervlaktewaterkwaliteit, chernische samenstel
ling; 
lucht: 

luchtkwaliteit; 
achtergrondniveaus luchtverontreiniging op l eef niveau (para- -
meters onder andere NH

3
, H

2
s, NOx, 80 2 , geur- en stofconcen

traties); 

geluid en trilling: geluidcontouren (minirnaal de 30 dB(A) en de 
50 dB(A)-contouren) op basis van verkeersdruk (huidige, relevante 
verkeersbewegingen), bestaande en te verwachten gemiddelden in 
geluidemissies van verschillende voertuigen en overige aanwezige 
en toekornstige geluidbronnen/gedurende de avond, de nacht en 
overdag. 

5.4 Biotische aspecten 
Aan de natuurwaarden in het studiegebied rnoet aandacht warden 
geschonken. Voor zover relevant kan daarbij onderscheid warden 
gernaakt in: 

vegetatie: vegetatietypen, indicatorsoorten of levensgerneen
schappen, die typercnd zijn voor een bepaalde waterhuishouding 
of bodemgesteldheid; bijzondere soorten; 
fauna: globale soortensamenstelling, aantallen; aanwezigheid 
van bijzondere soorten; functies van het gebied (fourageer-, 
rust-, broed-, doortrek- en overwinteringsgebied); 
ontwikkelingspotenties: de gesteldheid van het milieu als 
uitgangspunt voor mogelijke vergroting van de natuurlijke 
rijkdorn, landschapsecologische samenhangen. 

5.5 Landschap en boderngebruik: 
bodemgebruik ten behoeve van natuurbehoud, bosbouw, landbouw, 
recreatie, verkeer, wonen etc.; 
landschapsstructuur; 
landschapsbeeld. 
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Hierbij extra aandacht be$teden aan de huidige bestemmingen en 
functies van de locatie en de directe omgeving met name de annex 
aan de locatie gelegen stortgasopwerkingsfabriek, de stortplaats 
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

5 .6 Te verwachten ontwikkelingen 
uitgangspunt is de situatie zonder vergistingsinrichting maar 
met reeel te voorziene autonome ontwikkelingen; 
bij de beschrijving van de autonom~ ontwikkeling behoren de 
mogelijke (na-ijlings}effecten te warden betrokken van 
inmiddels voltooide of nag lopende activiteiten (inzake 
stedebouw, recreatie, bedrijfsvestigingen, en dergelijke) 
alsrnede van activiteiten waarvan redelijkerwijs is te 
voorzien, dat zij zullen warden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 6 

Beschrijving van de gevolgen voor het milieu 

Artikel 41j, lid 1 onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het 
milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven 
kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen 
zijn bepaald en beschreven". 

6.1 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

Algemeen 

Beschrijf de gevolgen voor het milieu. Daarbij dient aandacht 
geschonken te warden aan: 

de relatie tot reeds aanwezige c.q. vrijwel gelijktijdig in 
werking zijnde milieuverontreinigende bronnen stortplaats, 
stortgasopwerkingsfabriek + rioolwaterzuiveringsinstallatie); 
de effecten van tijdelijke aard; 
de permanente gevolgen; 
de effecten welke pas op lange terrnijn waarneembaar kunnen 
warden. 

Met name dient nagegaan te warden in hoeverre deze gevolgen 
(nagenoeg) onomkeerbaar zijn. De gevalgen moeten zoveel magelijk 
in hun anderlinge samenhang warden beschauwd en in relatie warden 
gebracht met de fysieke ingrepen, de invloed van de bij het 
vergisteringsproces vrijkomende (rest)stoffen en de invloed van de.... 
installaties. De te verwachten gevalgen dienen steeds te warden 
gerelateerd aan de bestaande toestand en de te verwachten antwik
keling van het milieu. Oak maet warden aangegeven of er sprake kan 
zijn van synergisme en cumulatie. 

Bij de beschrijving van de gevalgen van de voorgenomen activiteit 
en de uitgewerkte alternatieven dient, voor zover relevant, 
onderscheid warden gemaakt in: 

de aanlegfase; 
de aanlaopfase (periode direct na de ingebruikstelling); 
de gebruiksfase (situatie waarin de installatie(s) volledig 
in werking is/zijn. 

Bij de voorspellingen van de te verwachten gevolgen voor het 
milieu dienen steeds de hierbij gehanteerde modellen of methoden 
te zijn aangegeven alsmede een motivering van het gebruik daarvan . 
De methoden en modellen die warden gebruikt dienen passend (naar 
de nieuwste stand van de wetenschap), beproefd en duidelijk 
gedocumenteerd te zijn. 

Bij de resultaten van de voorspellingen dient te warden aangegeven, 
tussen welke grenzen zij kunnen varieren. De resultaten kunnen 
varieren als gevolg van onzekerheden en annauwkeurigheden in de 
voorspellingsmethoden en de gebruikte invoergegevens. Waar dit 
wenselijk is, kan een gevoeligheidsanalyse (op bijvaarbeeld 
veronderstellingen en parameters) geboden zijn. 
Bij onzekerheid over het eventueel aptreden van milieu-effecten 
moet behalve de meest waarschijnlijke ontwikkeling oak de slechtst 
denkbare -doch niet irreele- situatie warden beschreven. 
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Effecten die in het voordeel zijn van het milieu verdienen oak 
beschrijving. Daarbij dient, waar van toepassing, aangegeven te 
warden of deze effecten altijd zullen optreden of alleen onder te 
noemen voorwaarden. 

Bij het beschrijven van de gevolgen van de installaties en bijbeho
rende werken dient de meeste aandacht geschonken te warden aan de 
volgende aspecten: 

* 
* 

* 

luchtverontreiniging: 
belasting van oppervlaktewater; 
geluidhinder; 
volksgezondheid, veiligheid en verkeer; 
Daarnaast dient oak bekeken te warden: 
wat de invloed is op overige industriele bedrijvigheid; 
wat de milieugevolgen zijn van het distribueren en het 
gebruik van de geproduceerde compost; 
de biotische aspecten; 
wat de belasting is van bodem en grondwater. 

De milieu-effecten dienen waar mogelijk in verifieerbare en/of 
gekwantificeerde vorm te warden gepresenteerd. 
Schaal en mate van detail dienen daarbij te warden gestoeld op te 
wensen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, gebaseerd op gevoelig
heden voor veranderingen en afgestemd op de mogelijkheid van 
onderlinge vergelijkbaarheid van de milieu-effecten van de alter
natieven/varianten en de evaluatie achteraf. 

In bepaalde gevallen is bet zinvol de gevolgen voor het milieu van 
verschillende alternatieven/varianten vergelijkenderwijs te 
beschrijven. 

Gevolgen voor andere aspecten lijken vooralsnog van minder belang 
en kunnen in het MER met een lagere prioriteit warden beschreven. 
Bij geringe verschillen tussen alternatieven kan warden volstaan 
met een aanduiding daarvan. 

6.1.9 Tevens dient een beschouwing te warden gewijd aan het te verwachten 
resultaat en de effectiviteit van mogelijke maatregelen om de 
negatieve gevolgen voor het milieu te beperken of te compenseren. 
Ook dient te warden aangegeven welke de gevolgen van elk der 
maatregelen zijn op andere milieu-aspecten. 

6.1.10 Het is aan te bevelen ervaringen bij vergelijkbare installaties, 
vooral bij bijzondere (extreme)omstandigheden te vermelden. 

6.2 Gevolgen per milieu-aspect. 

6.2.1 Lucht 

6.2.1.1 Beschrijf met betrekking tot de gehele inrichting de omvang en 
verspreiding van stofvormige (en hieraangehechte specifieke 
componenten) en gasvormige componenten (stof- en gasemissie). 
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6.2.l.2 Doe met betrekking tot de in de totale inrichting aanwezige 
installatie~ een opgave van de totale geuremissie ook in worst-case 
benaderingen zoals in geval van storingen in de werking van de 
biofilters en geef, de geurcontouren aan in de omgeving van de 
installatie (met name de een-geureenheid per m3, 99,5 percentiel) 
op een topografische kaart schaal 1:25.000. 
Geef aan welke stoffen en welke bronnen een bijdrage leveren in de 
geurhinder en welke bepalingsmethode is toegepast. 

6. 2 .1.3 De emissie van gasvormige luchtverontreinigende componenten dient 
Le warden beschreven. Dit geidt met name voor de volgende 
cornponenten zoals NH3 , SOx en NOx en voor C0

2
; een en antler tegen 

de achtergrond van de emissiereductiedoelstellingen. 
Tevens dient te warden onderzocht of er als gevolg van geuremissies 
mogelijkerwijs maskering op kan treden van emissies van toxische 
stoffen als gevolg van overige -ter plaatse voorkomende- industriele 
activiteiten. 

6.2.1.4 Geef aan welke bedrijven, woningen en dergelijke overlast kunnen 
ondervinden van de in 6.2.1.1, 6.2.1.2 en 6.2.1.3 bedoelde emissies. 

6.2.1.5 De gevolgen van de in 6.2.1.1 bedoelde emissies voor het lokale 
(micro)klimaat dienen te warden aangegeven. 

6.2.1.6 Geef dan wat de vermindering in C0 2 -emissie uit fossiele brandstof 
is door te kiezen voor anaerob verwerking in plaats van aerobe 
verwerking. 

6.2.2 ~99~~-~~-9~~~9~~~~~ 
6.2.2.1 Geef de uitworpen naar bodem en grondwater aan als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten zoals: tijdens aanvoer, sorteren en 
opslag, vergisting (lekwater, percolaat, condens), storingen, 
calamiteiten en onderhoudswerkzaamheden en geef aan wat daarvan de 
milieugevolgen zijn. 
Ook dienen effecten van eventuele lozingen op oppervlaktewateren 
bij normale bedrijfsvoering en bij storingen te warden aangegeven. 

6.2.2.2 Geef het potentiele beinvloedingsgebied en de saneringsmogelijk
heden van bodem en grondwater aan in het geval er lekkage van de 
bodembeschermende voorzieningen optreedt. 

6.2.2.3 Geef aan hoe ongewenste ernissies naar bodern en grondwater zullen 
warden beperkt of voorkomen, gesignaleerd en opgevangen (bijvoorbeeld 
bij falende bedrijfsrioleringen); geef hierbij een cverzicht van 
de te tref fen bodembeschermende voorzieningen en de controlemogelijk
heden op deze voorzieningen. 

6. 2 . 2 .4 Beschrijf mogelijke veranderingen in de hydrologische situatie in 
de tijd en de gevolgen daarvan voor de bodem en grondwaterkwaliteit; 
indien aanwezig, dienen andere grondwaterontrekkingen hierbij te 
warden rneegenomen. 
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6.2.3 ~~!~~ (zie ook 3.2.5.4) 

6.2.3.l Beschrijf in kwalitatieve en kwantitatieve zln de afvalwaterstromen 
die op de inrichting ontstaan. 

6.2.3.2 Geef aan welke stromen zullen warden geloosd op oppervlaktewater 
dan wel op de riolering en in welke mate deze (kunnen) worden 
(voor-)gezuiverd. Beschrijf het lozingspatroon in de tijd (gemiddeld 
en maximaal). De emissies van de verontreinigende stoffen rnoeten 
warden gepresenteerd in concentraties (rng/l) en vrachten (kg/dag). 
Geef op een overzichtstekening de lozingssituatie aan van de 
afvalwaterstrornen. 

6.2.3.3 Geef aan wat de effecten zi]n bij lazing op riolering en/of opper
vlaktewater ten aanzien van waterkwaliteit, waterbodernkwaliteit, 
en zuiveringstechnische werken (inclusief rioleringen). 
Betrek daarbij eventueel de variatie van het afvoergebied van het 
oppervlaktewater. 

6.2.4 Geluid 

Geef aan: 
de imrnissie-relevante bronsterkte van continu en inci dentele 
bronnen binnen de inrichting met bijbehorende bedrijfstoestand 
en de gerniddelde tijdsduur per jaar; De bronsterkte dient 
mede te warden beschouwd in relatie tot eventueel reeds 
aanwezige c.q. gelijktijdig in werking zijnde bronnen. Zowel -
locale, verspreide woonbebouwing alsmede aaneengesloten 
woonbebouwing en/of andere gevoelige bebouwing dient in de 
beschouwing te warden betrokken; 
de geluidcontouren behorende tot de installaties ingetekend 
op een kaart (berekende etmaalwaarden); 
de geluidemissies gedurende de dag, avond en nacht en breng 
deze in kaart; 
de mogelijke hinder bij niet-normale omstandigheden onder 
vermelding van frequentie en tijdsduur; 
de mogelijke hinder door aan- en afvoerverkeer waaronder per 
as, spoor en over water (vermelding van verkeersintensiteiten; 
routering). 

6.2.5 Y9!~~s~~~~~~!~~-~~!!!~~~!~-~~-~~~~~~~ 
6.2.5.1 Geef de gevolgen voor de volksgezondheid aan door de aantrekking 

van ratten en andere ongewenste dieren en de ontwikkeling van 
bacterien als gevolg van opslag en verwerking van het afval. 

6.2.5.2 Geef aan wat de gevolgen zijn voor het verkeer in zijn algemeenheid 
en voor de leefbaarheid van woon- en werkgebieden door eventuele 
luchtverontreiniging, geurhinder, geluidhinder, visuele veront
reiniging en dergelijke. 

6.2.5.3 Behandel de gezondheidsrisico's voor het personeel dat werkzaam is 
in de vergistingsinstallatie zowel tijdens normale bedrijf svoering 
als bij onvoorziene omstandigheden. 
Gelet rnoet warden op: 
* NH

3
, H2 S, C0 2 , stank, stof, aanwezigheid van voldoende 

zuurstof, temperatuurwisselingen, warmte en condens (dit 
laatste in verband met zichtbelemmering door mist, kortsluit
gevaar en gladheid); 
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persoonlijke bescherrningsmiddelen; 
periodiek geneeskundig onderzoek; 
monitoring van gezondheidsschadelijke stoffen op de werkplek, 
inclusief mogelijk allergene stoffen; 
het geluidniveau op de werkplek. 

6.2.5.4 De risico's van een maximaal geloofwaardig ongeval dienen te 
warden aangegeven voor alle onderdelen van het totale bewerkings
proces. 

6.2.6 ~~!~~~9~~2!9~~-Y~~-~~~-9!~~E!~~~E~~-~~-~~~-9~e~!~-~~~-~~~ 

~~EE~9~~~~E~~-~2~E2~~ 

6.2.6.1 Bij het beschrijven van de gevolgen voor het milieu als gevolg van 
het distrubueren en het gebruik van de geproduceerde compost dient 
aandacht besteed te warden aan: 

het verrnoedelijke afzetgebied, alsmede de geschatte 
hoeveelheden compost; 
gehalte aan mineralen (N, P) in relatie tot de mestproblematiek; 
gehalte aan zware metalen en eventuele andere schadelijke 
stof fen die zich ongecontroleerd in het milieu kunnen ver
spreiden. 

6.2.7 §~2E~~~~~- ~~e~~~~~ 

6.2.7.1 Beschrijf de effecten van de emissies via bodem, lucht en water op 
gevoelige 11objecten 11 in de omgeving zoals flora, vegetatie, 
landbouw, huisdieren en cultuurgewassen. 
Aandacht moet warden geschonken aan de volgende onderwerpen. 

Welke invloed kan het project hebben op vegetaties en levens
gemeenschappen ter plaatse en in de omgeving? 
Welke soorten warden door de diverse activiteiten geschaad en 
in welke mate? 
Welke soorten dieren zullen door de oprichting van een 
vergistingsinstallatie warden begunstigd? Wat zijn de gevolgen 
hiervan voor andere soorten? 

Speciale aandacht dient ter zake te warden besteed aan de in de 
omgeving aanwezige natuurgebieden en recreatiegebieden. 

6.2.8 ~~~~~~~~e 

6.2.8.1 Ten behoeve van de beoordeling van de landschappelijke aspecten is 
inzicht nodig in de situering van de inrichting, bijvoorbeeld door 
middel van een plattegrond en een aanzichtstekening. 

6.2.9 

Hierbij dient extra aandacht te warden besteed aan de landschappe
lijke inpassing van de vergistingsinstallatie; dit om visuele 
hinder te voorkomen. 
Beschrijf wat de visueel/ruimtelijke gevolgen van het voornemen 
zijn, zowel voor het karakter van het landschap als voor de 
functies van de locatie en de omgeving. 

~~!!~~9~~~!9~~-~!~-~~Y2!~-~~~-~~2E!~~~~ 
Beschrijf welke milieugevolgen er kunnen optreden als gevolg van 
storingen in de bedrijfsvoering en bij calamiteiten (zie ook 
3.2.11). 
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Vergelijking van de alternatieven 

Artikel 4lj, lid 1 onder f van de Wabm: 
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Een MER bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge deel d beschreven 
te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor 
het milieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven." 

7.1 De verschillende alternatieven en varianten moeten ten aanzien van 
hun milieuaspecten warden vergeleken met de (autonome) ontwikkeling 
van het milieu. 
De normen en streefwaarden van het milieubeleid dienen daarbij te 
warden beschouwd. 
Hierbij kan een voorkeursvolgorde van de alternatieven en varianten 
per milieucompartiment warden gegeven waarbij echter afweging van 
ongelijksoortige milieu-aspecten dient te warden vermeden. 

7.2 Aangegeven dient te warden welke gangbare milieukwaliteitseisen, 
streefwaarden en doeleinden van het milieubeeld daarbij zijn 
beschouwd. 

7.3 Aangegeven dient te warden in welke mate elk van de alternatieven 
naar verwachting kan bijdragen aan de realisering van de doelstel
lingen. In welke mate denkt de initiatiefnemer bij elk van de 
alternatieven zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken? 

7.4 Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de kostenaspecten 
warden betrokken. 

7.5 Geef een beschouwing van de positieve en negatieve gevolgen van 
ieder alternatief en het belang daarvan voor de verschillende 
betrokken partijen. 

7.6 De verschillende gevolgen van de alternatieven dienen zo te warden 
gepresenteerd dat een onderlinge vergelijking mogelijk is en een 
goed inzicht ontstaat in de verschillende keuzemogelijkheden. 

7.7 De beoordeling en vergelijking van de gevolgen van de alternatieven 
dient op een begrijpelijke wijze plaats te vinden aan de hand van 
de toetsingscriteria en argumentatie. De criteria zijn geen 
objectieve maatstaven, maar warden ontleend aan de maatschappelijke 
beoordeling van de milieu-effecten, bij voorkeur aan beleidsuit
spraken op landelijk en provinciaal niveau. In sommige gevallen 
zijn de criteria geformaliseerd tot een wettelijke norm voor zover 
d~t het geval is dienen de effecten te warden afgezet tegen de 
normen en uitgangspunten van bet milieubeleid. 
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Hoofdstuk 8 

Overzicht van leemten in kennis en informatie en evaluatie achteraf 

8.1 Leemten in kennis en informatie 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

Artikel 41j, lid 1, onder g van Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de 
onder d en e bedoelde beschrijvingen van het ontbreken van de 
benodigde gegevens." 

Geef een overzicht van de leemten in kennis en informatie, die 
zij n overgebleven na de voorspellingen van de milieu- effecten en 
die tot onvolledigheid leiden alsmede de redenen waarom deze 
leemten zijn blijven bestaan. Daarbij kan tevens warden aangegeven: 
* onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden 

* 
en in gebruikte invoergegevens; 
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrek
king tot milieugevolgen op korte en langere termijn, mede 
gezien de technische onzekerheden; 
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 

De leemten in kennis mogen geen betrekking hebben op die informatie, 
welke voor het te nemen besluit essentieel is. Dit soort informatie 
dient te warden geindentificeerd en met prioriteit te warden 
uitgewerkt. 

Geef gemotiveerd aan waarom de onder 8.1.1 aangegeven leemten zijn 
blijven bestaan. 
Welke betekenis hebben de leemten in kennis en inf ormatie voor de 
besluitvorming? 

8.2 Evaluatie 

De vastgestelde leemten in kennis en inf ormatie kunnen warden 
gezien als onderwerpen van voortgaande studie en behoren mede te 
warden betrokken bij een door bevoegd gezag op te stellen evaluatie
prograDJDa van de werkelijk optredende gevolgen voor het milieu. 
Deze nazorg, die eveneens onderdeel vormt van mer, dient betrekking 
te hebben op de doelgerichtheid van de getroff en voorzieningen en 
effectbeperkende maatregelen. 
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Bij Uw brief d.d. 30 januari 1992 zond U mij de startnotitie inzake de 
milieu-effectrapportage voor het oprichten en in werking hebben van een 
vergistingsinstallatie veer groente-, fruit- en tuinafval te Tilburg. 

Graag maak ik van de geboden gelegenheid gebruik enkele opmerkingen te 
maken ten aanzien van grondwateraspecten die tevens dienen ala richt
lij nen vbor het op te stellen milieu-effectrapport. 

Tijdens de realisatiefase wordt voorzien in een bronbemaling gedurende 
de bouw van de installatie. Het MER dient daarbij aan te geven hoe 
groat de totale grondwaterontrekking zal zijn, wat de bestemming van 
het opqepompte water is en wat de eventuele gevolgen zijn voor het 
abiotischa en biotische milieu. Compenserende maatregelen, zeals 
retourbemaling en opzetten van oppervlaktewaterpeilen in de buurt, en 
alternatieve werkwijzen dienen hierbij te warden overwogen. 

Tijdens de gebruiksfase is er sprake_van verbruik van proceawater. Het 
.MER dient aan te geven hoe groot het waterverbuik van de installatie 
zal zijn en wat de herkomst van het proceswater is (oppervlaktewater
grondwater). Alternatieven ten aanzien van optimalisering van herge
bruik van het afvalwater ala proceswater dienen hierbij te worden 
overwogen. Bij grondwateronttrekking dient te worden aangegeven wat de 
te verwachten effecten zijn op de grondwaterstand, mede in het licht 

Postadres postbus 90157, 5200 MJ 's-Hertogenbosch 

8ezoekadres Waterstraat 16 

Te voet in ca 1 O min. van.al station ns 

Telefoon 073-817817 

Telefax 073-123954/134861 



RBO 1597 

van andere grondwateronttrekkingen in de omgeving van de irtstallatia, 
en de gevolgen hiervan voor het abiotische en biotische milieu. 

Graag wens ik U succes met de verdere procedure. 

Hoogachtend, 

de hoofdingenieur-directeur, 
l.HID. 

ir. H.L. Hoekstra. 

2 
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Richtlijnen MER Vergistingsinstallatie GFT Tilburg. 

Naar aanleiding van de door u bij bovengenoemde brief 
toegezonden startnotitie doe ik u hierbij mijn advies ten 
behoeve van de op te stellen richtlijnen voor het MER 
toekomen. Het initiatief betreft de realisatie van een 
vergistingsinstallatie, in Tilburg, door het Samenwerkings
verband Midden-Brabant. 

Per jaar zal 40.000 ton GFT-afval vergist worden. Gekozen 
is voor het Valorga-systeem. Aan genoemde hoeveelheid zal 
jaarlijks 6.000 ton papier/karton afval worden toegevoegd 
om een hogere biogasproduktie te bewerkstelligen. Ontvangst 
en opslag van het afval zal overkapt plaatsvinden. 
Aan het GFT wordt water toegevoegd. De GFT-slurry wordt na 
te zijn vergist, ontwaterd door middel van persen. Het uit 
de persen vrijkomende water wordt voor een deel zonodig na 
voorzuivering afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie 
Tilburg-Noord. Het af te voeren water wordt eerst gecentri
fugeerd ter verkleining van het droge stof-gehalte. Afval
water wordt ook gedeeltelijk gerecirculeerd in het vergis
tingsproces. Het eventueel op andere plaatsen in het bewer
kingsproces vrijkomende water wordt op adequate wijze 
afgevoerd en gezuiverd. 
De geproduceerde compost zal, voorafgaand aan de afvoer/af
zet ender een overkapping worden opgeslagen. 
Waar nodig wordt lucht afgezogen en door een biofilter 
geleid. 
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Ik adviseer u om ten behoeve van de op te stellen MER-
r ichtli j nen wat betreft de afvalwateraspecten aandacht te 
besteden aan de volgende punten. 

- van het totale vergistingsproces dient in het MER een 
waterbalans te worden opgenomen. 

- Naast de bovengenoemde afvalwaterstromen dient in het MER 
in ieder geval ook aandacht te warden besteed aan door de 
bedrijfsactiviteiien verontreinigd hemelwater (o.a. 
afkomstig van opslag gereed produkt), huishoudelijk 
afvalwater, eventueel percolaat t.g.v. het spoelen van 
bet biof ilter en spoel- en schrobwater. 

- In het MER dient inzicht te warden gegeven in de kwali
teit en kwantiteit van de verschillende (afval)waterstro
men en de voorgestelde behandelingsmethoden. 

- Daarnaast dient de wijze van inzameling en transport van 
de verschillende afvalwaterstromen aangegeven te worden. 

- In het MER dient tenslotte een beschrijving te worden 
gegeven van de mogelijke calamiteiten die de kwaliteit en 
kwantiteit van de (afval)waterstromen. of de kwaliteit van 
het oppervlaktewater kunnen beYnvloeden. 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR, 
1. H.I.O. I 

ing. o. 

·. 

2 
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installatie. 

gemeente moergestel 

AAN: 

Het College van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, 
t.a.v. afd. BDM, 
Postbus 90151, 

5200 MC 's-HERTOGENBOSCH. 

Moergestel, 3 maart 1992. 
-----------···· 

Door middel van Uw bovenaangehaalde brief, stelt u ens College in de gelegen
heid advies uit te brengen over bet geve~ van ricbtlijnen inzake de inhoud 
van het milieu-effectrapport, met betrekking tot de vergistingsinstallatie 
veer groente-, fruit- en tuinafval. 
Naar aanleiding hiervan berichten wij U ala volgt. 

Naar bet oordeel van ens College zou in de milieu-effectrapportage, naast 
betgeen vermeld is in de startnotitie, aandacht gescbonken moeten warden aan: 
1. er dient een nadrukkelijke afweging gemaakt te warden van de milieuvoor
en nadelen van anaerobe compostering tegenover de gekozen aerobe compost-
er ing; 
2. nadrukkelijk dient tot uitdrukking te komen dat bet gekozen Valorga-pro
cede gaen ervaring beeft met de groente-, fruit en -tuinafvalcompostering, 
docb enkel met groencompostering; 
3. een nadere bescbouwing dient gemaakt te warden omtrent de vraagstelling: 
locatiekauze ten opzicbte van de leefbaarbeid van de omgeving. Met name 
dient dit te geschieden met de gedachte dat ter plaatse een concentratie 
gaat plaatsvinden van afva~verwerkingsinstallaties. Bet alternatief: afvoer 
Moerdijk dient daarbij betrokken te warden; 
4. er dient aandacht gescbonken te warden aan bet feit dat het Gewestelijk 
Uitvoerings Programma (GUP), zijnde bet beleidskader, neg steeds niet gere"'1 
is. Past bet voornemen binnen bet GUP dan wel wordt bet GUP aan bet voorne
men aangepast?; 
5. er wordt uitgegaan van een opbrengst van 65\ G.F.T.-inzameling. Da toakom
stige doelstelling van de GFT-inzameling gaat 80\ bedragen. Kan men de ta 
verwachten toename van de GFT-inzamaling verwerken in de voorgenomen instal
latie of warden gemeenten alsdan veer extra kosten geplaatst; 
6. een nadere bescbouwing dient gegeven te warden inzake de afzetbaarbeid 
van de compost. Hieromtrent bestaat op dit moment onvoldoende inzicht. 
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Blad 2. 

Wij verzoeken U bovenstaande bemerkingen te betrekken bij de door U te geven 
richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport. 

WETHOUDERS VAN MOERGESTEL 

de burgemeester l.b., 

ll~r<tV 
n Zundert L.L.A. Loosveld --
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Bureau Ru.imteliJke Ontwikkingeling, Hde Jon~n ·· · ·'· vi.A! 
Startnotitie milieu-effectrapportage vergistings.installatie 
voor GFT te Tilburg 

Geacht college, 

In reactie op uw bovenvermelde brief, waarin u ons in de 
gelegenheid stelt advies uit te brengen over het geven van 
richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport 
ten behoeve van het oprichten en in werking hebben van e~n 
vergistingsinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval 
met een capaciteit van 40.000 ton per jaar aan de Vloeiveld
weg te Tilburg, delen wij u het volgende mee. 

De in de startnotitie geponeerde stellingen dat bet niet 
zinvol wordt geacht alternatieven te beschouwen betreffende 
de bewerkingslocatie, de bewerkingstechniek en wellicht ook 
de bewerkingscapaciteit wensen wij niet te onderschrijven. 
De doelstelling van een milieu-ef f ectrapportage is het 
volledig, objectief en onversneden op tafel leggen van de 
effekten die de voorgenomen aktiviteit en de alternatieven 
bebben voor het milieu. 

De voorgestane vestigingslocatie grenst nagenoeg aan het 
grondgebied van onze gemeente. 
In de directe nabijheid daarvan zijn gebieden gelegen, die 
in het kader van bet bestenuningsplan "Buitengebied Loon op 
Zand" zijn gekwalificeerd tot respectievelijk bosgebied, 
natuurgebied en landsch~ppelijk waardevol agrarisch gebied. 
Hiertoe behoren onder meer bet Leikeven en Plakkeven. 
Deze zijn bestemd tot: "Natuurgebied". De omliggende gronden 
zijn bestemd tot "Natuurwetenscbappelijk en landscbappelijk 
waardevol agrarisch gebied". In bet kader van de (her)in
richting van Spinder is en wordt gesproken over de nadelige 
effecten, die deze ontwikkeling met zich meebrengt en de 
invloed die daarvan uitgaat op grondgebied van Loon op Zand. 
Qnderstaand, bij bet recreatie-object Blauwe Meer, wordt 
hierop nag nader teruggekomen. 

i zZ\ro\vergin•c . brf 

gemeentehuis 
nieuwe marl<t 1 
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postrek. nr. 106.89.84 
bankrek. nr. 47.57.25.344 
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gerneente loan ap zand 
VERVOLGVEL 

Nummer: 2 

Zeals uit bovenstaande valt af te leiden is niet ver ten 
noorden van het betref fende terrein de recreatieplas "Blauwe 
Meer" gelegen. Deze biedt de rnogelijkheid in de dagrecrea
tieve sfeer te zwernrnen en te surfen. 
Door uw college is hiervoor inrniddels een ontgrondingsver
gunning verleend en is ten behoeve van de inrichting een 
verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel 19 van 
de Wet op de Ruirntelijke Ordening, afgegeven. De ontgronding 
en daarna de aanleg en inrichting van het recreatie-object 
is in uitvoering. Het is evident dat onze doelstelling is de 
recreatieve ontwikkeling niet te laten doorkruisen door 
activiteiten, die daarop een negatieve invloed uitoefenen. 

Wij zijn van rnening dat gelet op de regionale funktie en de 
komende exploitatie van het recreatie-object Blauwe Meer 
deze nadelige effecten dienen te worden voorkornen. 

In dit verband dient de milieu-effectrapportage in verband 
met de korte af stand van de beoogde locatie voor de vergis
tingsinstallatie tot het Blauwe Meer en voormelde Leikeven 
en Plakkeven te letten op geluid- en visuele hinder alsmede 
op zwerfvuil {wellicht rnede als gevolg van aanvoer van 
afval). 

Momenteel is al sprake van geluidhinder en van overlast van 
rneeuwen. Is hiervan in het kader van een vergistingsinstal
latie ook overlast te verwachten, hoe wordt hiermee ornge
gaan, zijn te treffen maatregelen aan de bron mogelijk of 
kan bet aantal meeuwen op andere wijze worden verminderd. 

Als gevolg hiervan dringen wij erop aan in de vast te 
stellen richtlijnen hierop in te gaan . 
Verder dringen wij erop aan in ieder geval de volgende 
aspekten mee te nemen. 
Bij de beschrijving van het voornemen en de daarvoor te 
ontwikkelen alternatieven zou rnoeten warden ingegaan op de 
werken en werkzaamheden tijdens de bouw- en aanlegfase en 
zeker oak de wijze waarop onvoorziene milieu-effecten en 
calamiteiten zullen warden behandeld. 

Voorts dient de autonome ontwikkeling van de rnogelijke 
vestigingslokatie te warden beschreven, dat wil zeggen dat 
dient te warden weergegeven wat er zou gebeuren als de 
vergistingsinstallatie ter plaatse niet zou warden geves
tigd. 

iz2\ro\varginst.brf 
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gemeente laan op zand 
VERVOLGVEL 

Nummer: 3 

Voor de locatie zouden (per alternatief) de effecten moeten 
warden beschreven voor het landschap, de bodem en zo nodig 
het water, de flora en fauna, het verkeer, het geluid (zowel 
wegverkeerslawaai als geluid vanuit de inrichting zelf), de 
lucht(verontreiniging), stank en geurhinder en de mate van 
horizonbeleving. 

Tevens dient een beschrijving te worden gegeven van het 
meest milieuvriendelijke alternatief. 
Op basis van de dan beschikbare gegevens zou moeten warden 
gekomen tot een effectenvergelijking. 
Wij verzoeken u vorenstaande te betrekken bij de uiteinde
lijk vast te stellen richtlijnen voor de onderhavige milieu
effectrapportage. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Loon op Zand, 

dezen, 
ctorhoofd Openbare Werken, 

Mr. Ing. H.J. Bleekendaal 

iz2\ro\verginst.brf 
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ativies voor richtlijnen m.e.r. 
Vergtstlngsinstallatie GFT Midden-Brabant 

uw brief 
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Utrecht, 
26 maart 1992 

Met bovengenoemde brief stelde U de Conunissie voor de milieu-effectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid advies uit te brengen over de rtchtlijnen voor de inhoud 
van het milieu-effectrapport (MER) betreffende een vergtstlngsinstallatle voor GIT 
in Tilburg. 

Overeenkomstig artikel 4ln eerste lid van de Wet algemene bepaltngen milieuhygifne 
bied 1k U bierbij bet advies van de Commtssie aan. Naar aanleiding van bet advies 
wil 1.k het voJgende benadrukken. 

Naast bet perceel aan de Vloeiveldweg, waarop de GFI'-vergtstlng gerealiseerd zal 
worden, llgt de stortplaats Spinder (eveneens eigendom van bet Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant). Ten beboeve van de besluitvorming over de aanvragen om vergun
ntngen ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
voor de uitbreiding van de capacitett op die stortplaats is momenteel een MER in 
voorbereiding. 
De Commissie heeft vemomen dat bet de bedoeltng is te komen tot een integrale ver
gunntng ingevolge de Afvalstoff enwet voor de stortplaats en de vergtsttngstnstal
latle. Het MER voor de stortplaats en bet MER voor de vergtsttngsinstallatle zouden 
dan samen met de vergunntngaanvraag in procedure warden gebracht. Mocht dat bet ge
val zijn dan is de Commissie van oordeel dat in de vast te stellen rtcbtlijnen voor 
bet MER en in bet MER voor de vergistlngsinstallatle duidelijk tot uitdrukking ge
bracht moet warden hoe respect1evel1jk bevoegd gezag en initlatlefnemer zich de 
vergunntngsprocedure voorstellen. 
Het verdient volgens de Commtssie verder aanbeveltng na te gaan in hoeverre het nog 
mogelijk is in bet MER voor de stortplaats Spinder aan te geven hoe initlatlefnemer 
zicb de verdere procedure voorstelt. 
Oak beveelt de Commissie aan beide MER'en in een rapport samen te vatten en deze 
samenvatting met de vergunntngaanvragen ter tnzage te leggen. 

Secretariaat : Mariaplaats 31
, 3511 LH Utrecht, Telefoon 030 - 3314 43 

Correspondentieadres : Postbus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 3312 95 
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Gelet het vorenstaande vraagt de CommJssie zich ovengens af of het geen aanbeve
ling verdient dat voor de stortplaats en de vergistingsinstallatie eveneens een in
tegrale vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt afge
geven. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te hebben geleverd 
aan de totstandkoming van de rtchtlijnen voor het MER Zij zal gaame vernemen op 
welke wijze U gebruik heeft gemaakt van haar aanbevelingen. 

Hoogachtend, 

ir. K.H. Veldhuis 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Vergistingsinstallatie GIT Midden
Brabant 
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Bijlage 1 OVerzicht reacties en adviezen. 

Reacties en adviezen op de startnotitie in het kader van de MER-procedure 
voor het oprichten en in werking hebben van een vergistingsinstallatie aan 
de Vloeiveldweg te Tilburg. 

Met betrekking tot de op te stellen richtlijnen is, overeenkomstig het 
dienaangaande in de Wet algemene bepalingen milieuhygiene bepaalde, advies 
gevraagd aan de Corranissie voor de milieu-effectrapportage. 
Daarnaast is in de periode van 3 februari 1992 tot en met 28 februari 1992, 
een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de 
startnotitie. 

De startnotitie van januari 1992 heeft de volgende reacties c.q. adviezen 
opgeleverd. 

1. Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant 20 februari 1992 
2. Rijkswaterstaat, Riza 28 februari 1992 
3. Gemeente Moergestel 3 ma art 1992 
4. Gemeente Loon op Zand 4 maart 1992 
5. Commissie voor de milieu-effectrapportage 27 ma art 1992 

W608T002/YH/232 
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Nata van beantwoording op de reacties naar aanleiding van de startnotitie. 

I Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant. 

1 . Het MER dient aan te geven hoe groat de totale grondwateronttrekking 
zal zijn, wat de besternming van het opgepompte water is, wat de 
eventuele gevolgen zijn voor abiotische en biotische milieu. 
Compenserende maatregelen en alternatieve werkwijze dienen daarbij 
te warden overwogen. 
Wij verwijzen naar richtlijn 3.2.2. en 5.3. 

2 . Het MER dient aan te geven hoe groat het waterverbruik van de 
installatie zal zijn en wat de herkomst van het proceswater is. 
Alternatieven ten aanzien van optimalisering van hergebruik van 
het afvalwater als proceswater dienen hierbij te warden overwogen. 
Bij grondwateronttrekking dient te worden aangegeven wat de te 
verwachten effecten zijn op de grondwaterstand, mede in het licht 
van andere grondwateronttrekkingen in de omgeving van de installatie 
en de gevolgen hiervan voor het abiotische en biotische milieu. 

Voor wat betreft het aandacht besteden in het MER aan het water
verbruik van de installatie verwijzen wij naar richtlijn 3.2.5.1. 
In deze richlijn wordt ook aandacht besteed aan hergebruik en 
optimalisatie van proceswater. 
Richtlijn 6.2.2.4. vraagt aandacht voor rnogelijke veranderingen in 
de hydrologische situatie in de tijd en de gevolgen daarvan voor 
de bodem en grondwaterkwaliteit; indien aanwezig, dienen andere 
grondwateronttrekkingen hierbij te worden meegenomen. 

II Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater
behandeling/RIZA. 

Voor wat betreft de waterkwaliteitsaspecten en de diverse afval
waterstromen verwijzen wij naar richtlijn 3.2.5.4. en 6.2.3. 

III Gemeente Moergestel. 

Wij houden de door het college van burgerneester en wethouders in 
haar brief aangegeven volgorde aan: 

1 . Wij verwijzen naar richtlijn 2.1.2. waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de motivatie voor anaerobe compostering boven aerobe compostering. 

2. Richtlijn 3.2.1. vraagt aandacht voor de keuze van het Valorgasysteem. 

3 . Met betrekking tot de locatie-aspecten-planologie verwijzen wij 
naar richtlijn 2.1.3. 
In richtlijn 6.2.8.l. wordt aandacht gevraagd in het MER voor de 
visueel/ruimtelijke gevolgen van de vergistingsinstallatie. 

4 . Initiatiefnemer dient aandacht te besteden aan de beleidsaspecten 
op grand van richtlijn 4.3. 

5. Wij verwijzen naar richtlijn 2.2. en 3.2.1. 

W608T002/YH/232 



-34-

6. In de richtlijnen wordt aandacht gevraagd voor de afzetmogelijk
heden, met name in richtlijn 3.2.8.3. 

IV Gemeente Loon op Zand. 

1. Ten aanzien van de in beschouwing te nernen alternatieven verwijzen 
wij naar richtlijn 3.3. 

2. In het MER dient aandacht besteed te warden aan de nadelige 
gevolgen voor het Heikeven en Plakkeven (natuurgebied) als gevolg 
van het in werking zijn van de vergistingsinstallatie. 
Wij verwijzen naar richtlijn 5.1. en 5.2. 

3 . De gerneente is van mening dat de regionale functie en de komende 
exploitatie van het recreatie-object Blauwe Meer niet nadelig 
beYnvloed mag warden door de activiteiten. 
Wij verwijzen naar hoofdstuk 6, waarin aandacht wordt gevraagd 
voor het beschrijven van de milieu-effecten in het studiegebied. 

4. De gemeente vreest voor allerlei vormen van overlast, zeals 
geluidoverlast en overlast van meeuwen. Welke rnaatregelen zullen 
warden getroffen of is men voornemens maatregelen aan de bran te 
nemen? 
In het MER warden alleen de rnogelijke effecten beschreven van de 
installatie, alsrnede de te treffen voorzieningen. 
Maatregelen om overlast te voorkomen zullen eerst genornen warden, -
nadat de voorschriften in de vergunning vastliggen. 
Alhoewel wij twijfelen aan de mogelijkheid van overlast door 
meeuwen, omdat alle activiteiten in een gesloten hal plaatsvinden. 

5. Tot slot dient in de richtlijnen aandacht besteed te warden aan: 

v 

1. de beschrijving van het voornemen en de daarvoor te ontwikkelen 
alternatieven; 

2. werken en werkzaamheden tijdens de bouw- en aanlegfase 
alsmede oak de wijze waarop onvoorziene milieu-effecten en 
calarniteiten zullen warden behandeld. 
Wij verwijzen naar de richtlijnen hoofdstuk 3. Voor wat 
betreft calarniteiten en bedrijfsstoringen verwijzen we naar 
3.2.2. en 3.2 . 10; 

3. de autonorne ontwikkeling van de rnogelijke vestigingslocatie, 
zie hoofdstuk 5; 

4. beschrijving van de effecten van het landschap, de bodem, 
water, flora en fauna, verkeer, geluid, lucht, en de mate van 
horizonbeleving. 
In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan dit aspect; 

5. een beschrijving van het meest-milieuvriendelijke alternatief, 
alsmede een effectenvergelijking van de alternatieven. 
Wij verwijzen naar richtlijn 3.3.6. en hoofdstuk 7. 

Cormnissie voor de rnilieu-effectrapportage. 

Het advies voor de richtlijnen van de conunissie voor de milieu
effectrapportage is integraal opgenornen in de nu voorliggende 
richtlijnen. Sornmige richtlijnen hebben we aangevuld als gevolg 
van actuele ontwikkelingen dan wel door het rneer bekend zijn met 
de plaatselijke situatie. 
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