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SAMENVATTING

Inleiding
Het Samenwerkingsverband Twente en de N.V. IJsselmij zijn voomemens
door middel van een daa.rvoor op te richten AVI-Twente B.V. een afvalverbrandingsinstallatie te realiseren nabij de stortplaats Boeldershoek te
Hengelo/Enschede.
In het kader van de procedure voor milieu-effectrapportage (M.E.R.)
hebben gedeputeerde staten van Overijssel deze richtlijnen opgesteld. De
belangrijkste elementen uit deze richtlijnen worden hieronder samengevat.
Probleemstelling, doel en beleid
De voorgenomen activiteit dient in het M.E.R. te worden gemotiveerd.
Aangegeven dient te worden welke huidige en/of toekomstige problemen
in de afvalverwijderingssituatie in provinciaal en (voor zover relevant)
interprovinciaal verband in de ogen van de initiatiefnemer de bouw van
de installatie noodzakelijk maken.
Aangegeven dient te worden welke andere oplossingen voor de gesignaleerde problematiek mogelijk zijn en welke in het M.E.R. als altematief
zullen worden uitgewerkt.
Bij het selecteren en vergelijken van de altematieven zal de doelmatigheidstoetsing een belangrijke rol spelen.
Besluiten
Te nemen en eerder genomen overheidsbesluiten welke randvoorwaarden
stellen of beperkingen opleggen aan de besluiten (over de vergunningaanvragen), waarvoor het M.E.R. wordt opgesteld, moeten worden
vermeld.
Voorgenomen activiteit en alternatieven
Het is van belang dat uiteengezet wordt op grond van welke (milieuhygienische) criteria de locatie Boeldershoek is gekozen.
In het kader van de beschrijving van de voorgenomen activiteit acht
gedeputeerde staten het van belang dat expliciet wordt aangegeven of, in
welke mate en op welke wijze de installatie zal voldoen aan de eisen uit
het Besluit luchtemissies afvalverbranding voor nieuwe installaties.
De volgende onderwerpen dienen in het M.E.R. aan de orde te komen:
aard, hoeveelheid en herkomst van het te verwerken afval,
acceptatie en controle,
gegevens over de vervoersstromen van en naar de inrichting,
de voorgenomen inrichting van het terrein, de opslagfaciliteiten,
gegevens over de installaties en de verwerkingscapaciteit,
het verwerkingsproces (opslaan, intem transport, voorbewerking,
verbranden, koelen, slakbehandeling, rookgasreiniging, afvalwaterbehandeling),
aard, hoeveelheid en besternming van reststoffen,
bedrijfsvoering en milieuzorg.
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In het M.E.R. dienen inrichtingsaltematieven aan de orde te komen. De
inrichtingsaltematieven richten zich op mogelijk meer milieuvriendelijke
verwerkingsmethoden ter plaatse.
Aansluitend op de altematievenstudie moet het meest milieuvriendelijke
altematief worden beschreven.
Elementen die naar het oordeel van gedeputeerde staten bij het meest
milieuvriendelijke altematief aan de orde zouden moeten komen zijn:
- voorscheiding en/of homogenisering van het te verbranden afval;
- verdere behandeling van slakken en vliegas;
- technieken die niet of in zo gering mogelijke mate leiden tot het
ontstaan van nieuwe secundaire milieuverontreiniging (lucht, water
enz.). Hieronder dienen in ieder geval te worden gerekend:
• best bestaande verbrandings- en rookgasreinigingstechnieken;
. technieken waarbij geen verontreinigd afvalwater wordt geloosd of,
indien aangetoond wordt dat zulks in redelijkheid niet mogelijk is, de
best bestaande afvalwaterbehandelingstechnieken.
Indien niet gekozen wordt voor uitvoeringsmogelijkheden, die de meeste
bescherming kunnen bieden aan het milieu, dan dient dit in het M.E.R.
gemotiveerd te worden. Ten aanzien van water kan de aandacht beperkt
blijven tot de mogelijk negatieve effecten op de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Bestaande milieu en gevolgen voor bet milieu
De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling daarvan dient, als de voorgenomen activiteit niet wordt ondemomen, te
worden beschreven voor zover van belang voor de voorspelling van de
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en altematieven.
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan lucht, water, bodem, geluid,
calamiteiten en veiligheid, immissiegevoelige gebieden en objecten, de
afvalstoffenproblematiek en de indirecte effecten.
Vergelijking van de alternatieven
De gevolgen voor het milieu van de verschillende altematieven en de
voorgenomen activiteit moeten met elkaar en met de autonome ontwikkeling van het milieu vergeleken worden.
Volgens de Wet milieubeheer is het niet verplicht om in het M.E.R. kostenaspecten te beschrijven. Een financiele paragraaf met betrekking tot de
altematieven is echter naar het oordeel van gedeputeerde staten in dit
M.E.R. gewenst om de altematieven te kunnen vergelijken op het aspect
van de doelmatigheid en in het bijzonder voor wat betreft de gevolgen
voor de organisatie van de afvalverwijdering.
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Leemten in kennis en evaluatie acbteraf
Het M.E.R. dient zonodig een overzicht te bevatten van aangetroffen
leemten in kennis en tevens een aanzet voor het door het bevoegd gezag
op te stellen evaluatieprogramma.
Samenvatting van bet M.E.R.
Het M.E.R. moet een samenvatting bevatten, die voor een algemeen
publiek goed leesbaar is en de belangrijkste elementen uit het rapport
presenteert.
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1.

INLEIDING

Het Samenwerkingsverband Twente en de N.V. IJsselmij zijn voomemens
door middel van een daarvoor op te richten AVI-Twente B.V. een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te realiseren nabij de stortplaats
Boeldershoek te Hengelo/Enschede.
De capaciteit van de AVI bedraagt vooralsnog ca. 230.000 ton per jaar
huishoudelijk afval, grof huisafval en daarmee gelijk te stellen overige
brandbare afvalstoffen.
Oorspronkelijk maakte het voomemen onderdeel uit van een initiatief van
het Samenwerkingsverband Twente in samenwerking met derden uit 1988
om huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen, mest en zuiveringsslib ter
plaatse integraal te gaan verwerken. Voor dit initiatief is in het verleden
een milieu-effectrapport opgesteld.
Vanwege de technische en organisatorische complexiteit heeft het
Samenwerkingsverband in augustus 1992 besloten de verschillende activiteiten te ontvlechten en de deelprojecten te verzelfstandigen in drie
afzonderlijke activiteiten: de mestverwerking, de slibverwerking en de
afvalverwijdering.
Voor de realisatie van de AVI dienen verschillende milieuvergunningen
te worden aangevraagd. Het gaat hierbij om vergunningen in het kader
van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
Ter ondersteuning van de besluitvorming moet milieu-effectrapportage
worden uitgevoerd volgens de regels van de Wet milieubeheer.
Gedeputeerde Staten van Overijssel en het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Regge en Dinkel zijn respectievelijk bevoegd gezag voor de
vergunning ingevolge de Wm en de WYo. Gedeputeerde Staten zullen de
milieu-effectrapportage ten behoeve van de vergunningen coordineren.
Ais initiatiefnemer treedt op de AVI-Twente B.V. i.o.
De Commissie voor de milieu-effectrapportage is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen voor de richtlijnen voor de inhoud van het
milieu-effectrapport (zie bijlage 1). De bekendmaking van de start van de
procedure yond plaats op 21 april 1993 (zie bijlage 2). Bij het opstellen
van de richtlijnen ook de door anderen ingediende adviezen en
opmerkingen (zie het overzicht in bijlage 3) in beschouwing genomen. In
bijlage 4 staan de (inhoudelijke) wijzigingen van deze richtlijnen vermeld
ten opzichte van het door de Commissie voor de milieu-effectrapportage
uitgebrachte advies.
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2.

PROBLEEMSTELLING, DOEL, BELEID EN BESLUITEN

Artikel 7.10, lid 1, onder a van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit
wordt beoogd."

Algemeen
Het doel van de voorgenomen activiteit dient te worden afgeleid uit de
probleemstelling. Aangegeven dient te worden welke huidige en/of toekomstige problemen in de afvalverwijderingssituatie in provinciaal en
(voor zover relevant) interprovinciaal verband in de ogen van de initiatiefnemer de bouw van de AVI noodzakelijk maken.
Afvalstoffenbeleid
Het M.E.R. dient een beknopt overzicht te geven van de aard,
voorgeschiedenis en de achtergronden van de afvalproblematiek binnen
de provincie Overijssel.
Aansluitend moet het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van afvalstoffenverwerking op korte, middellange en lange termijn worden besproken. Hierin dienen te worden betrokken de uitgangspunten zoals
verwoord in het Tienjarenprogramma Afval 1991-2002 van het Afval
Overleg Orgaan (AOO) en de uitwerkingen die door de AOO-regio
Noord-Nederland voor de noordelijke regio zijn uitgewerkt.
In het M.E.R. moet worden aangegeven op welke manier de realisering
van de AVI aansluit bij het Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992 (PAP
II) en het toekomstig Provinciaal Milieubeleidsplan.
Aanbod afvalstoffen- en verwerkingscapaciteit
aanbodscenario 's
Het M.E.R. dient, gebaseerd op de provinciale piannen, ten minste voor
de periode, waarin de AVI in bedrijf zou zijn minimum- en maximum
prognoses voor het te verwerken afval te bevatten, waarbij wordt vermeld
welke uitgangspunten met betrekking tot groei van de afvalstromen en
realisatie van taakstellingen ten aanzien van preventie, hergebruik en
nuttige toepassing van afvalstoffen worden gehanteerd. Hierbij dienen,
gebaseerd op werkelijke afvalproduktie in 1992 voor onderscheiden perioden de volgende aanbodscenario' s voor de verbrandingsinstallatie te
worden behandeld:
a. autonome groei van het aanbod,
b. maximale inspanningen ten aanzien van preventie en hergebruik.
verwerkingsscenario 's
Voor dezelfde perioden dient, zoveel mogelijk gebruik makend van de
informatie die beschikbaar is (bijv. uit het Tienjarenprogramma van het
Afval Overleg Orgaan), een overzicht te worden gegeven van overige
aanwezige en in de toekomst te realiseren be- en verwerkingscapaciteit
(locatie, taak, omvang).
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Varianten bijvoorbeeld als gevolg van het veranderen van elders lopende
contracten voor andere gebieden dan het gebied van het Samenwerkingsverband Twente of als gevolg van andere dan geplande realiseringsdata van be- en verwerkingsinrichtingen dienen, voor zover hierover
informatie aanwezig is, mede in beschouwing te worden genomen,
voorzover deze varianten kunnen leiden tot wijziging van de capaciteit
van de installatie dienen de milieu gevolgen daarvan nader te worden
onderzocht. Het overzicht moet inzicht geven in de taak die de AVI per
onderscheiden periode naar hoeveelheid en aard van te verwerken
afvalstoffen op zich neemt onder vermelding van het herkomstgebied (uit
welke gemeenten is het afval afkomstig) en antwoord geven op de vraag
in hoeverre altematieven voor het vervullen van deze taak mogelijk zijn,
bijvoorbeeld:
- (tijdelijk) minder verbranden, meer storten,
- elders (kleinschalig) verbranden in nieuwe of bestaande inrichtingen,
- meer preventieve maatregelen ter beperking van de omvang van de niet
nuttig toepasbare afvalstromen;
- vergisten.
Op basis van deze analyse moet de voorgenomen activiteit worden gemotiveerd en dient duidelijk te worden welke andere oplossingen in het
M.E.R. als volwaardige altematieven moeten worden uitgewerkt.
doelmatigheid
Van belang is dat geen overcapaciteit ontstaat voor het verbranden in de
Noordelijke Regio (provincies Friesland, Groningen, Drenthe en
Overijssel) en dat de te realiseren verbrandingscapaciteit (in het
algemeen) doelmatig is. Hierbij dient mede te worden gelet op de
capaciteit van de AVI in relatie tot de kosten van de aan te brengen
voorzieningen en de afschrijvingstermijn, omdat dit invloed kan hebben
op de hoogte van de verbrandingstarieven. am te vermijden, dat
bedrijfsafvalstoffen naar andere afvalverwijderings-installaties worden
afgevoerd, kan een vergelijking wenselijk zijn met de tarieven van
installaties, welke in de invloedssfeer kunnen liggen.
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3.

TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN

Artikel 41j, lid I, onder c van de Wabm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding
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".

Ret M.E.R. vermeldt voor welke besluiten de m.e.r.-procedure. zal worden
gebruikt. Tevens wordt vermeld welke andere besluiten genomen moeten
worden om de voorgenomen activiteit te realiseren. Daarbij wordt aangegeven welke overheidsinstanties volgens welke procedure en welk
tijdplan de besluiten nemen. Rierbij dient aandacht te worden besteed aan
zowel publiekrechtelijke besluiten, als privaatrechtelijk gesloten en nog
te sluiten overeenkomsten. Er dient een onderscheid gemaakt te worden
in besluiten ten behoeve van de locatiekeuze en ten behoeve van de
inrichting. Duidelijk moet worden aangegeven hoe deze besluiten op
elkaar zullen worden afgestemd.
Vermeld dient te worden welke reeds genomen publiek- en privaatrechtelijke besluiten (op ondermeer het gebied van afvalverwijdering, ruimtelijke ordening, landinrichting, milieu, natuur en landschap) en welke
openbaar gemaakte beleidsvoomemens beperkingen kunnen opleggen of
randvoorwaarden kunnen stellenaan de betreffende besluiten waarvoor
het M.E.R. wordt opgesteld, dit onder vermelding van de status van deze
besluiten. Welke toetsingscriteria zijn verder nog van betekenis, zoals
algemeen geaccepteerde milieunormen, streefwaarden en richtlijnen
(bijvoorbeeld zoneringen).
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4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de
wijze waarop zij za/ worden uitgevoerd, a/smede van de a/ternatieven daarvoor, die
rede/ijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen".
Artikel 7.10, lid 3 van de Wm:
"Tot de ingevo/ge het eerste lid, onder b, te beschrijven a/ternatieven behoort in ieder geva/
het a/ternatie! waarbij de beste bestaande moge/ijkheden ter bescherming van het milieu
worden toegepast".

4.1

Algemeen

De locatiekeuze heeft niet met behulp van m.e.r. plaatsgevonden. Daarom
is het van belang dat in het M.E.R. uiteengezet wordt waarom de locatie
nabij de stortplaats Boeldershoek is gekozen; op grond van welke
(milieuhygienische) criteria is de gekozen locatie als geschikt bevonden?
Hierbij is het belang aan te geven of nog meer locaties in eerste instantie
in beschouwip.g zijn genomen, en waarom deze zijn afgevallen. Hierbij
verdienen de milieu-aspecten aandacht.
In het M.E.R. moeten de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in
beschouwing te nemen altematieven worden beschreven en uitgewerkt. De
initiatiefnemer kan in het M.E.R. al een (gemotiveerde) voorkeur uitspreken voor een van de altematieven. Wat betreft de gedetailleerdheid van
de beschrijving zou met name moeten worden ingegaan op die onderdelen
van de activiteit welke belangrijke milieuconsequenties kunnen hebben.
De voorgenomen installatie dient te worden beschreven voor zover deze
beschrijving inzicht geeft in bronnen van (rest-)uitworpen naar de bodem,
het water of de lucht en in fysieke ingrepen in het milieu onder normale
en niet normale bedrijfsomstandigheden (waaronder ook opstarten en uit
bedrijfnemen). Aan deze beschrijving kunnen de verschillende mogelijke
milieubeschermende maatregelen worden verbonden. Tevens dient het
beheer van de installatie ten aanzien van de milieu-aspecten te worden
omschreven.

4.2

De voorgenomen activiteit

De voorgenomen activiteit betreft de bouw van een AVI, waarbij de
vrijkomende warmte wordt benut voor de opwekking van elektriciteit
en/of indien mogelijk ook benutting van de restwarmte.
Expliciet dient in het M.E.R. te worden vermeld of, in hoeverre en op
welke wijze de nieuwe installatie zal voldoen aan de eisen uit het Besluit
luchtemissies afvalverbranding en hoe de nieuwe installaties, door aan te
geven welke maatregelen worden getroffen aan de vuurhaard en de
vuurhaardregeling, voldoen aan de CO-eis.
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Binnen welke grenzen mogen de verschillende procesparameters (zoals
doorzet, verbrandingswaarde) varieren om aan het Besluit luchtemissies
afvalverbranding te voldoen? Hoe wordt een goede werking van het
proces gecontroleerd?
Met betrekking tot de beschrijving van de voorgenomen activiteit acht
gedeputeerde staten de volgende aandachtspunten van belang:
Te verbranden stoffen
Hoe zal de controle, acceptatie en registratie van de aangevoerde afvalstoffen per afvalcategorie worden uitgevoerd? (Wat gebeurt er met niet
te accepteren afvalstoffen?)
Geef aan uit welke gebieden/gemeenten de afvalstoffen atkomstig zijn.
Maak inzichtelijk in hoeverre er garanties zijn voor een blijvende
aanvoer.
Aanvoer van afval- en hulpstoffen en afvoer van residuen
Geef een overzicht van de hoeveelheden afvalstoffen naar categorie en te
gebruiken chemicalien voor de rookgasreiniging, die naar de inrichting
zullen worden aangevoerd en van de fluctuaties of ontwikkelingen die
daarin kunnen optreden.
De aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van residuen vindt plaats via de
stortplaats.
Geef aan op welke wijze is verzekerd, dat de selectie van de aanvoer van
afvalstoffen, alsmede van de afvoer van de residuen verloopt overeenkomstig het aangegeven beleid.
Geef aan de afbakening van de verantwoordeWkheden tussen de AVI en
de stortplaats.
Geef aan op welke wijze daarin aanpassing kc;m worden gebracht, indien
dat beleidsmatig wenselijk is.
Transport
Het M.E.R. dient een beeld te geven van de vervoersstromen als gevolg
van de aanvoer van de verschillende afvalstromen en stoffen en de afvoer
van produkten, reststoffen, niet verwerkbare afvalstoffen e.d. (onderverdeeld in vrachtwagens/huisvuilwagens en eventueel per trein, alsmede
de procentuele aankomstverdeling op een gemiddelde werkdag).
Hoe is de verhouding van het voor de AVI bestemde verkeer ten opzichte
van het overige verkeer op de belangrijkste aan- en afvoerwegen?
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Inrichting
Geef op kaart de totale inrichting van het terrein aan en geef aan welke
bouwkundige en infrastructurele veranderingen/aanvullingenonder invloed
van de voorgenomen activiteit zullen plaats vinden.
Beschrijf en motiveer de ligging, vormgeving en hoogte van de nieuwe
bebouwing, inclusief de schoorsteen.
Geef relevante aanzichten in de vorm van dwarsprofielen of vogelvluchtsimulaties.
Geef aan in hoeverre (de terrein-grootte) de capaciteit van de AVI kan
worden uitgebreid, dan wel eventueel toekomstige aanvullende voorzieningen kunnen worden aangebracht.
Opslag
Hoe groot is de opslagcapaciteit voor de te verbranden afvalstoffen
aangegeven in dagaanvoer? Wat is de benodigde reserve in verband met
piekaanvoer of calamiteiten?
Welke zijn de capaciteiten van de opslagfaciliteiten voor reststoffen?
Beschrijf eveneens de opslag van produkten (chemicalien), die bij de
rookgasreiniging en eventueel bij de afvalwater- en koelwaterbehandeling
worden toegepast (locatie, wijze van opslag, hoeveelheden).
Installaties
- Geef de voor het bepalen van emissies relevante technische specificaties (ook levensduur) van verbrandingsrooster en ontslakker, vuurhaard, stoomketel, turbine-generator, rookgasreinigingsinstallatie,
pompen en ventilatoren en overige bouwwerken, en geef de maximale
verbrandingscapaciteit(en) aan.
Geef aan hoe rekening wordt gehouden met het gegevendat de capaciteit van de installatie wordt beYnvloed door het buiten bedrijf zijn als
gevolg van onderhoud of storingen in zowel de verbrandingsoven als
de rookgasreinigingsinstallatie.
Geef aan welke invloed een verandering van de verbrandingswaarde
van het afval heeft op de verwerkingscapaciteit.
Kan een mogelijk benodigde capaciteitsverandering worden ingepast als
mocht blijken dat het werkelijke afvalaanbod en de verbrandingswaarde
na ingebruikname van de installaties door onvoorziene omstandigheden
toch afwijken van de gemaakte prognoses?
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Venverkingsproces
Geef aan hoe de afvalstoffen in de inrichting worden verwerkt en maak
daarbij onderscheid tussen relevante procesonderdelen als: opslaan, intern
transport, eventuele voorbewerking (verder voorscheiden, homogeniseren),
verbranden,
koden,
slakbehandeling,
rookgasreiniging,
afvalwaterbehandeling.
Geef processchema's en een massabalans.
Geef inzicht in de energiehuishouding van de installatie onder andere
met behulp van een energiebalans. Aangegeven moet worden, welke
mogelijkheden zullen worden benut om de bij de verbranding
vrijkomende warmte nuttig toe te passen. Aan de volgende aspecten dient
aandacht te worden besteed:
- Ret opwekken van elektriciteit en de hierbij af te voeren restwarmte.
- Ret opwekken van elektriciteit in aftap-condensatiebedrijf bij toepassing van de restwarmte voor thermische processen (droging, afstandsverwarming e.d.).
- Ret direct toepassen van de vrijkomende warmte d.m.v. stoom ofthermische olie in thermische processen.
Ook is het gewenst, dat aangegeven wordt, hoe bedrijf gevoerd wordt bij
sterk wisselende externe vraag naar warmte.

Motiveer met betrekking tot de rookgasreiniging de keuze en opzet van
de installatie, waarbij voor de verschillende in aanmerking komende
systemen een afweging wordt gemaakt naar:
- zuiveringsrendement,
- bedrijfszekerheid en onderhoud,
- effecten op verschillende milieu-compartimenten, waaronder begrepen
volksgezondheidsaspecten,
- beperking van af te voeren (chemische) afvalstoffen,
- investerings- en bedrijfskosten.
Welke ruimte is er binnen het ontwerp van de installatie voor aanpassingen als gevolg van eventuele strengere milieu-eisen? Geef aan welke
maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om het ontstaan van verontreinigd afvalwater, zowel naar hoeveelheid als naar verontreinigingsgraad, zo veel mogelijk te voorkomen. Geef aan, indien het
voorkomen hiervan in redelijkheid niet mogelijk is, op welke wijze de
hoeveelheid afvalwater en de verontreinigingsgraad ervan zoveel mogelijk
worden beperkt.
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Met betrekking tot de waterbehandeling:
- geef inzicht in de aard en hoeveelheden van het waterverbruik ten
behoeve van koeling, rookgasreiniging;
welke afvalwater(deel)stromen worden geproduceerd bij de rookgasreiniging en andere onderdelen van de inrichting (behandel ook regenwater, percolatiewater en eventueel te lozen koelwater);
wat is de samenstelling van deze stromen bij normale bedrijfsomstandigheden en bij eventuele storingen;
een beschrijving van het rioolwaterstelsel binnen de inrichting;
welke methode van zuivering wordt toegepast voor de verschillende
stromen, wat is het zuiveringsrendement, welke stromen worden gezamenlijk, en welke gescheiden behandeld;
waar(heen) worden de afvalwaterstromen geloosd, geef de hoeveelheid
en samenstelling van de te lozen stromen na zuivering en de normen
die worden gehanteerd voar de toegestane mate van verontreiniging.
Reststoffen
Geef een prognose van de soorten en hoeveelheden reststoffen die per
jaar bij het verbrandingsproces ontstaan en geef eventuele ontwikkelingen
in de tijd wat betreft hoeveelheid en kwaliteit aan.
Welke hulpmaterialen worden toegepast bij de rookgasreiniging, op welke
wijze vindt vervanging plaats, hoe en waarheen worden deze hulpmaterialen afgevoerd.
Op welke wijze vindt registratie van af te voeren reststoffen naar
kwantiteit en kwaliteit plaats en wat zijn de bestemmingen van deze
stoffen?
In hoeverre levert de voorgenomen activiteit een bijdrage in het beleid ten
aanzien van bevorderen van nuttig hergebruik van reststoffen en
reduceren van de hoeveelheid te storten reststoffen?
Voor de bedrijfsperiode van de AVI zullen afzetscenario's moeten worden,
ontwikkeld uitgaande van:
- de bestaande mogelijkheden; geef aan hoe de continuiteit van de afzet
van de geproduceerde reststoffen kan worden verzekerd;
- eventuele toekomstige mogelijkheden (bijv. uitgaande van optimale
nuttige toepassing en/of andere bewerkingstechnieken van de AVIreststoffen);
- vermindering van de mogelijkheden tot nuttige aanwending van een of
meer reststoffen.
Geef aan, dat de continuiteit van de inrichting met zal worden verstoord
door stagnatie bij de verwijdering van de reststoffen:
- bij stagnerende afzet: geef de bestemming van iedere component van
de AVI-reststoffen;
- is het resterende stortvolume van die bestemming voldoende om deze
reststoffen op te kunnen vangen gedurende de verwachte levensduur
van de installatie. Zo niet, wat wordt dan de bestemming?
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Bedrijfsvoering en milieuzorg
Bij de beschrijving van de administratieve, logistieke en andere beheersmatige aspecten, dient een integraal milieu-zorgsysteem uitgangspunt
te zijn. Aandacht dient te worden besteed aan de nadere uitwerking van
dit systeem en de implementatie daarvan. De volgende punten zijn daarbij
van belang:
- beschrijving van de bedrijfsvoering bij normaal in werking zijnde
installaties en in situaties waarin onderhoud en reparaties worden
uitgevoerd;
- overzicht van ongevalsscenario' s en storingskansen en de maatregelen
die dan worden getroffen (zo nodig refereren aan ervaringen met AVI's
elders);
- frequentie en tijdsduur van diverse typen technische storingen (onder
vermelding van de resulterende uitworp in ruimte en tijd) bij normaal
gebruik, opstarten en uit bedrijf nemen (onderdelen) installatie; hierbij
onderscheid maken tussen storingen in de verbrandingsinstallatie zelf
en in de rookgasreinigingsinstallatie;
- procedures die gevolgd worden bij storingen in (onderdelen van) de
installatie;
- de opvang, eventuele behandeling en lozing van (verontreinigd) bluswater;
- in hoeverre loopt in geval van een (ernstige) storing of calamiteit de
goed werking van de rioolwaterzuivering (incl. slibverwerking) gevaar
en welke maatregelen en/of voorzieningen worden getroffen teneinde
een negatieve invloed op het zuiveringsproces te voorkomen?
Overige milieubeschermende maatregelen
Geef aan welke milieubeschermende maatregelen worden overwogen om
de nadelige milieu-effecten van de voorgenomen activiteit zoveel
mogelijk te beperken zoals bijvoorbeeld:
- maatregelen om omvang en verontreiniging van afvalwaterstromen te
beperken, waaronder zoveel mogelijk gescheiden opvang;
- bodemafdichting van reststoffendepots;
- maatregelen tegen stofoverlast, ook bij op- en overslag;
- maatregelen tegen stankoverlast van opgeslagen materiaal;
- hekwerk en beplanting ter visuele afscherming en het voorkomen van
de verspreiding van zwerfafval;
- het terugdringen van de geluidproduktie;
- ongediertebestrijding;
- maatregelen ter minimalisering van een ongecontroleerde verspreiding
naar het milieu van zwarte lijst stoffen, zoals kwik en dioxinen.
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4.3

Altematieven en varianten

Inrichtingsvarianten
Beschrijf relevante inrichtingsvarianten met betrekking tot:
- afuibrengen van een voorscheidingsinstallatie;
toepassen van biologische verwerking als het percentage organisch
afval hiertoe nog aanleiding zou geven;
wijziging van de capaciteit in 200.000 ton en wijziging van de
capaciteit in 265.000 ton.
de rookgasreiniging (systeem van reiniging: natte en droge varianten,
schoorsteenhoogte, situering en vormgeving van de installatie),
de afvalwaterbehandeling;
de energiehuishouding (maximaal hergebruik van warmte);
bewerking van reststoffen gericht op een kwaliteit die nuttige toepassingsmogelijkheden verder verbetert;
altematieve transportwijzen (per spoor, per schip);
altematieve koelsystemen;
altematieve thermische verwerkingstechnieken.
Inrichtingsalternatieven
Op basis van de behandelde inrichtingsvarianten verdient het aanbeveling
een of meer inrichtingsaltematieven op te stellen. De altematieven zullen
wat betreft diepgang en detaillering vergelijkbaar moeten zijn.
Het meest miIieuvriendeIijke alternatief
Het meest milieuvriendelijke altematief heeft betrekking op de proceskeuze en het ontwerp van de installaties met een maximale toepassing
van de best bestaande technieken en (preventief werkende) milieubeschermende maatregelen. Hieronder worden tevens verstaan
maatregelen van logistieke en organisatorisch-operationele aard.
Het meest milieuvriendelijke altematief bestaat doorgaans uit een
combinatie van hiervoor behandelde varianten en milieubeschermende
maatregelen.
Indien niet gekozen wordt voor uitvoeringsmogelijkheden, die de meeste
bescherming kunnen bieden aan het milieu, dan dient dit in het M.E.R.
gemotiveerd te worden.
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Elementen die naar het oordeel van gedeputeerde staten bij het meest .
milieuvriendelijke altematief aan de orde zouden moeten komen zijn:
- voorscheiding en/of homogenisering van het te verbranden afval;
verdere behandeling van slakken en vliegas;
technieken die niet of in zo gering mogelijke mate leiden tot het
ontstaan van nieuwe, secundaire milieuverontreiniging (lucht, water
enz.). Hieronder dienen in ieder geval te worden gerekend:
best bestaande verbrandings- en rookgasreinigingstechnieken (minimale
luchtverontreiniging);
technieken waarbij geen verontreinigd afvalwater wordt geloosd of,
indien aangetoond wordt dat zulks in redelijkheid niet mogelijk is, de
best bestaande afvalwaterbehandelingstechnieken.
Nulalternatief of referentiesituatie
Tevens dient te worden aangegeven welke consequenties het niet doorgaan van de voorgenomen activiteit heeft op het gebruik van stortplaatsen
en verbrandingsinstallaties elders.
Uit de beschouwingen in de probleemstelling zal moeten blijken in hoeverre het nulaltematief als een referentie of als een volwaardig altematief
in het M.E.R. moet worden meegenomen.
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5. BESTAANDE TOESTAND VAN RET MILIEU EN DE
GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu,
voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen
kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dilt milieu, indien de
activiteit noch de alternatieven worden ondernomen".
Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een beschrijving van de gevalgen vaar het milieu, die de
voorgenamen activiteit, anderscheidenlijk de alternatieven kunnen hebben, alsmede een
motivering van de wijze waarap deze gevalgen zijn bepaald en beschreven".

5.1

Algemeen

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling daarvan, dat is de ontwikkeling die plaats vindt in de toestand van het milieu
zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt
uitgevoerd, dient te worden beschreven voor zover van belang voor de
voorspelling van de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen
activiteit en alternatieven. Onzekerheden dienen duidelijk te worden
aangegeven.
Als studiegebied wordt aangemerkt de locatie in ruime zin en de aangrenzende gebieden die door de voorgenomen activiteit of de alternatieven kunnen worden bernvloed. Per milieu-aspect (bodem, water lucht,
geluid, veiligheid e.d.) zal de omvang van het bernvloedingsgebied
verschillen. De beschrijving dient die gebiedsdelen te omvatten, waar
(meetbare of bespeurbare) veranderingen in de toestand van het milieu
kunnen worden verwacht ten gevolge van de voorgenomen activiteit inclusief de alternatieve oplossingen.
Voor zover nog relevant kan voor de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu gebruik worden gemaakt van de M.E.R.
'Reststoffenverwerking Boeldershoek Ganuari 1990)'.

-16-

Gevolgen voor het milieu
Ten behoeve van de effectbeschrijving kunnen de volgende algemene
richtlijnen in acht worden genomen:
- De wijze waarop de milieu-effecten bepaald en beschreven zijn, dient
te worden gemotiveerd (de betrouwbaarheid van de basisgegevens en
de gebruikte methoden voor voorspelling).
De te verwachten emissies en immissies kunnen worden voorspeld op
basis van emissiegegevens van installaties, voor zover deze reeds elders
operationeel zijn en op basis van schattingen of fabrieksgegevens.
Bij de beschrijving is belangrijk dat niet aIleen een beeld wordt
geschetst van de te verwachten emissies, maar dat tevens wordt aangegeven welke gevolgen dit zal hebben voor immissies en wat de gevolgen van de immissies zijn op het biotisch en abiotisch milieu,
waaronder ook bij abnormale en calamiteuze situaties.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die milieu-gevolgen die
per altematief/variant verschillen.
Aangegeven moet worden of de effecten tijdelijk of permanent, ophefbaar ofonomkeerbaar zijn en in hoeverre cumulatie van verontreiniging
optreedt ook door activiteiten in de omgeving.
Bij het beschrijven van de gevolgen van het nulaltematief dient ook
aandacht te worden gegeven aan de milieugevolgen van het verwerken
van het afval elders.
Gedeputeerde staten vraagt in het M.E.R. voor de volgende aspecten van
het milieu de aandacht. Hierbij zijn de aandachtspunten voor de bestaande
situatie en de gevolgen kortheidshalve in een hoofdstuk ondergebracht
met de volgende codering:
h de huidige situatie;
a de autonome ontwikkeling;
g de gevolgen in kwantitatief en kwalitatief opzicht.
Per paragraaf worden eerst aandachtspunten voor de huidige situatie en
autonome ontwikkeling en dan voor de gevolgen behandeld.
In de §5.2 tot en met §5.5 wordt met name ingegaan op de emissies, in
§5.6 worden immissies voor zover nog met reeds behandeld, aan de orde
gesteld.
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5.2

Bodem, oppervlakte- en grondwater

b/a
g

eventuele bestaande grondwater- of bodemverontreiniging;
verontreiniging van bodem erJof grondwater als gevolg Villi
percolerend regenwater of depositie van luchtverontreiniging (ook
buiten het terrein) en de daaruit voortvloeiende milieugevolgen (in
normale situaties en bij calamiteiten);
consequenties van gebruik van grondwater;
gevolgen van tijdelijke grondwaterpeilverlaging als verzakkingen,
schade aan rioleringen en leidingen, verspreiding van
bodemverontreiniging;
de gevolgen van opslag reststoffen;
de gevolgen van de lozing via RWZI op het oppervlaktewater;
geef aan in hoeverre de vroegere zoutwinning ter plaatse gevolgen
zou hebben op de bedrijfszekerheid van de installatie.

bIg
g

big
bIg
g

5.3

Luchtverontreiniging

b/a

bestaande luchtkwaliteit, waaronder de buitenluchtconcentraties
van koolmonoxyde, zwaveldioxyde, stikstofoxyden, polycyclische
aromatischekoolwaterstoffen(PAK' s), polycWoordibenzodioxinen
(PCDD's), polychloordibenzofuranen (PCDF's), stof en
stankbelasting in de omgeving. (Bij stofconcentraties verdienen
zware metalen extra aandacht.);
uitworp van koolmonoxyde, zwaveldioxyde en stikstofoxyden van
de installatie(s) en van het bedrijfsverkeer;
concentraties van zware metalen in de rookgassen;
uitworp van zoutzuur (HCI) en waterstoffluoride (HF);
emissies van PCDD's PCDF's, PAK's, ammoniak (als slipstroom
afkomstig uit de NOx-behandeling) en totaal aan koolwaterstoffen
onder normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld het opstarten en uit bedrijf nemen van de installatie)
en mogelijke andere relevante stoffen;
immissieconcentraties en depositiewaarden van ondermeer HCI,
HF, zware metalen, PAK's, PCDD's en PCDF's (onder
vermelding van het gehanteerde verspreidingsmodel);
de HCI, HF, S02 en NO x bijdrage van de inrichting aan de
verzuring van de omgeving;
stankemissie en -immissie;
mistvorming en mogelijke gevolgen daarvan voor de leefbaarheid
en veiligheid.

bIg
bIg
big
bIg

bIg

bIg
bIg
bIg
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De presentatie van de berekende concentratieprofielen (bij voorkeur in
isopletenkaarten) dient aan te sluiten op de presentatie van de huidige
concentratieniveaus en de verwachte autonome ontwikkeling daarin, zodat
een goed beeld kan worden verkregen van de gevolgen van de voorgenomen activiteit.
De verwachte emissies moeten voor CO, 802' NO x en stof/zware metalen
worden gepresenteerd als 50- en 98-percentielen (daggemiddelden), voor
PAK's, PCDD's, PCDF's, HCI enHF alsjaargemiddelden en voor stank
als 95- en 99,5 percentielen (uurgemiddelde) in de vorm van contouren
voor gebieden, waarbinnen de concentratie van 1 geureenheid/m2 kan
worden overschreden. Verder moeten de droge en natte deposities ter
plaatse van het immissie maximum voor HCl, HF, 802 en NO x worden
uitgedrukt in equivalenten zuur per ha per jaar op basis van
jaargemiddelde immissiewaarden.

5.4

Geluidhinder

h

de huidige akoestische situatie ter hoogte van bij de stortplaats en
de ontsluitingswegen gelegen (woon)bebouwing (geluidcontourenkaart met vermelding van de geluidimmissie in relevante posities);
eventuele ontwikkelingen in de naaste omgeving, alsmede de
mogelijke vestiging van industrieen die van invloed zijn op de
ligging van de geluidcontouren;
bepaling van het effect van de geluidemissie van de verwerkingsactiviteiten en de aan- en afvoer langs de ontsluitingsweg(en) op
de totale geluidimmissie ter hoogte van nabijgelegen woningen of
andere geluidgevoelige bestemmingen aan de hand van
prognoseberekeningen. Hierbij dient te worden aangegeven:
- de immissie-relevante bronsterkten (met spectraalverdeling) van
de onderscheiden geluidproducerende bronnen (installaties en
verkeer) met bedrijfsduurgegevens (dag, avond, nacht); tevens
voor bijzondere bedrijfssituaties als opstarten, uit bedrijfnemen,
proefdraaien en onderhoudswerkzaamheden (met vermelding
van frequentie en duur) mits deze in milieuhygienisch opzicht
ongunstig afwijken van de representatieve situatie;
- eventuele wijzigingen in de geluidcontouren;
- de geluidimmissie ter hoogte van onder h aangegeven punten.

a

g
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5.5

Exteme veiligheid

g

g

een algemene beschrijving van ongewone voorvallen, waaronder
mede worden verstaan bedienings- en operationele fouten; een
schatting va.'} de uiteindelijke kans dat de genoemde voorvallen
zich voordoen en een schatting van de omvang van de gevolgen;
een aanduiding van het grootst mogelijk geloofwaardig ongeval en
de te verwachten gevolgen daarvan;
de onveiligheid als gevolg van de aan- en afvoer.

5.6

Immissiegevoelige gebieden en objecten

h/a

inventarisatie van immissiegevoelige gebieden en objecten in de
omgeving, zoals woongebieden, ziekenhuizen, land-, veeteelt- en
tuinbouwgebieden, natuur-" en recreatiegebieden, grondwater- en
bodembeschermingsgebieden;
gevolgen voor de leetbaarheid en volksgezondheid in gebieden
met een verblijfsfunctie door (toename van) luchtverontreiniging,
stank, stothinder, bodemverontreiniging, geluidhinder, trilling,
lichtoverlast, visuele overlast, last van ongedierte;
aantasting van flora, fauna (terrestisch en aquatisch) door luchtverontreiniging, depositie van verontreiniging op bodem en in oppervlaktewater en verontreiniging van oppervlaktewater bij
calamiteiten als brand (bluswater).

g

g

g

6.

VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN

Artikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te
verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de
voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in
beschouwing genomen alternatieven".

De verschillende altematieven en varianten moeten ten aanzien van de
milieugevolgen worden vergeleken met de ontwikkeling van de bestaande
toestand van het milieu zonder uitvoering van de voorgenomen activiteit
(autonome ontwikkeling) als referentiekader. Bij de vergelijking dient een
voorkeursvolgorde per milieu-aspect te worden opgesteld.
o.a. dient aangegeven te worden welke gangbare milieukwaliteitseisen,
streefwaarden en doeleinden van het milieubeleid daarbij zijn beschouwd.
Vervolgens dient te worden aangegeven in welke mate elk van de alternatieven naar verwachting kan bijdragen aan de realisering van de
doelstellingen.
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Volgens de Wet milieubeheer is het niet verplicht om in het M.E.R. kostenaspecten te beschrijven. Een financiele paragraafmet betrekking tot de
altematieven kan echter naar het oordeel van gedeputeerde staten een
nuttige rol spelen in dit M.E.R. en gewenst zijn om de altematieven te
kunnen vergelijken op het aspect vall de doe1matigheid en in het bij~
zonder voor wat betreft de gevolgen voor de organisatie van de afvalverwijdering.

7.

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een overzicht van de /eemten in de onder d en e hedoe/de
beschrijvingen {do w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan,
resp. van de milieu-effecten] ten gevo/ge van het ontbreken van de benodigde gegevens".

In het M.E.R. moet worden aangegeven welke van de gevraagde
informatie niet kan worden geleverd, welke onzekerheden zijn blijven
bestaan en waardoor dit wordt veroorzaakt. Aangegeven dient te worden
(bijvoorbeeld middels een gevoeligheidsanalyse) in hoeverre het
ontbreken van de betreffende kennis de kwaliteit van de informatie die
nodig is voor de besluitvorming bernvloedt.

8.

EVALUATIE ACHTERAF

Artikel 7.39 van de Wm:
"Ret bevoegdgezag dat een bes/uit heeft genomen, bij de 'voorbereiding waarvan een milieueffectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevo/gen van de betrokken activiteit voor het milieu,
wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen".

De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien
als onderwerpen van voortgaande studie en behoren mede te worden betrokken bij een in concept op te stellen evaluatieprogramma van de
daadwerkelijk optredende gevolgen voor het milieu. Deze nazorg die
eveneens onderdeel vormt van milieu-effectrapportage, dient betrekking
te hebben op de doelgerichtheid van de getroffen voorzieningen en milieubeschermende maatregelen.
Aangezien er een sterke koppeling bestaat tussen de in het M.E.R. gepresenteerde informatie en het op te stellen evaluatieprogramma, verdient het
aanbeveling dat in het M.E.R. reeds een aanzet voor een dergelijk
evaluatieprogramma wordt gegeven. Hierbij kan tevens worden aangeduid
welke koppeling kan worden gelegd met het milieuzorgsysteem van de installatie.
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9.

PRESENTATIE VAN HET M.E.R.

Artikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm:
Een M.E.R. bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende
inzicht geeft voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven alternatieven".

De samenvatting van het M.E.R. dient de belangrijkste elementen van het
rapport te presenteren:
- motivering van het doel en het belang van het voomemen;
- de besluitvorming waarvoor het M.E.R. dient;
- keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen
altematieven, waaronder het altematief waarbij de beste bestaande
mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast;
- beschrijving van de uitgangssituatie van het milieu;
- beschrijving van de voorspelde effecten van de verschillende alternatieven.
Bijzonder aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de altematieven mede tegen de achtergrond van normen en
uitgangspunten van het milieubeleid.
De samenvatting dient voor een algemeen publiek als een zelfstandig stuk
leesbaar en begrijpbaar te zijn en een goede afspiegeling (waaronder
eenzelfde indeling als het hoofdrapport) te vormen van de inhoud van het
M.E.R..
Voor de overige presentatie beveelt gedeputeerde staten het volgende aan:
- het M.E.R. beknopt te houden;
- achtergrondgegevens (die condusies, voorspellingen en keuzes onderbouwen) niet in het M.E.R. zelf te vermelden, maar in bijlagen op te
nemen;
- eventuele afwijkingen van de richtlijnen te motiveren;
- een verklarende begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en
een literatuurlijst in het M.E.R. op te nemen.
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1.

Brief van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie
Overijssel d.d. 13 april 1993, waarin de Commissie in de
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.

2.

Tekst van de openbare bekendmaking van de start van de m.e.f.procedure, Staatscourant 76, 21 april 1992.

3.

Lijst van inspraakreacties en adviezen.

4.

Lijst met inhoudelijke wijzigingen van deze richtlijnen ten
opzichte van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 april 1993, waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
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Onderwerp
Afva1verbrandingsinsta1latie te Boeldershoek. Startnotitie ten behoeve van een
aanvullende milieu-effectrapportage (m.e.r.).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.12 van de Vet milieubeheer doen vij u
bijgaand in vijfvoud toekomen een exemplaar van de startnotitie ten behoeve
van de milieu-effectrapportage voor een afvalverbrandingsinstallatie te
Boeldershoek. gemeente Enschede.
Vij hebben de startnotitie op 1 april 1993 ontvangen.
Vij verzoeken u ons conform artikel 7.14
brengen en vel voor 21 'uni 1993.

van genoemde vet advies uit te

Een exemplaar van de bekendmaking. evenals het te volgen tijdschema tot en met
de vastste1ling van de richtlijnen doen vij u hierbij (eveneens in vijfvoud)
ter kennisneming toekomen.
V.n uv aan te vijzen seeretaris zullen vij gaame yememen of een eventueel
informeel lokatiebezoek is te eombineren met een overleg alB bedoeld in
artikel 7.14, lid 2. van genoemde vet.
Gedeputeerde st~te van Overijssel,

./'1,
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~

voorzitter.

griffier.

~
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/

Het pro\inckhuis. is \'Inar hct ~S"sl'lion ~rt'ikb2lt
met ludsbus liin 2 riC'hlinl Bcr),:um, hahC' prO\;ncichuis

Pos'bank 833220
no:GB.nk69 18 10893
BuO<'k.odrn
LunmbC'l'Iltnll 2
Zwoll.
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Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 76 d.d. 21 apri11993

I

,~@,.,'veril·ssel
,

.oJ.'

.

.... ,,/ f

Bekendmoking
y' :'~1;;'

Aanvullendo Miliou-EFfect-Rapporloge len behoove Yan
oen alvalverhi-onding';tulallatie op de AfvaJv..rwwkings'..

:'t ''':-~~ ;~~r.noelt,

. " . '"

i;:,;

.;,

::«,
Bi; .ti"schiklcin,; c1.c1. 28 ,prD 1992. lWunuk MMI,921912 bobbeD·
.::':."., wij aan het c1aaoUjl<s bcslUut van hoI

SomUlworlQo~ancl.'IWeDte··

"h? u:OaltDlnwn oUlafvalsloll'enwolVoraunnina vorloencl vaal c1cioln"""
'''':~f;iea:Te...c1e rosuiofl'Cnvc:rWCrldna BooldOnhoeJclo HalSololEnSehoae:~$'::
'::';':. molwtzondcrini vOn hOI ooelcrdool mCslVQwodtil;a-. 0 .... (rdcl~elc):;':"
; .' v~oa hoolt onelcrmcer ~I:kina ap hoI rcaliseren VOll een
.:.::, ofvalvcrbrand.inasinsuUatie.·
.

;'~~;~ ~bancl mOl ruimleaobrok op hel conpronkellike 1;,ri~;;;~IIIt.•

•

i;\'X bet vaorllunen de .fvalvc:rbnnd.ingsmmUatie 300 melu zuidelijkcr

• ',.
;.>:Ie rcalisuen. Dc Ie realisuen .fvalverwerkingsinmUatio belreit con '., ;.
,;}".<acuvilcl ~Sloll'env~~.Mcde opgrond;v.n oii!wi.~i.cn;:';;
/;",,;mol bclrckk.ina lal ~cschCJdoll =~ClI~.deG"P.T,;{!",,:ae.IS,;.~.ii);
;;;:t·" bcslolen c1e m.echan.oche aMlbcwerkinasllUtaU~,tle e.!!.een,~I~'.::L:
'::', .mchlcenuaJe 10 wijziaenin een afvaJverbtand.inpiastaU.tie,waarbij:.';
:·~~t aetil rilechanische oehoid.ina van hel 'MI plnuvinclL Daarn,uI
.
:S':>';., z&I in hel huieliae initiatie( vcorzion worden in een sJ.kbewukinp-·....
:_:.::.;.,.~~instaUlticJwaardoor cen Iroter landed van de rcststoffc.n voor
.: numae loopusina in .anmukinr komI.
j.

· .·

De wijzjainaen zijn len opiichle van hOI corsprankdijk,,'initiatid
z.odania dal wordl volslua mol eell unvullende Milieu·Uoe:tRa ppomiC.
.r

-:;...' 0= aanvuJlenelo Milieu-Etroct-Rapporlaae c1ienl c100r AVI.1Wcnie .

·,;.;tB.V~ I~ warden apacslolcl in vc:rbancl mOl hun voomemen 101 hel:

,,·~.;aanvnaen van een milieuvoraunnina en een VCTaunninrop rrOnd '.

,.. '.'." .vail d. WOI verantrciniaini appervlakloWlllerCll•. Bedoclde veraull-

· ." ........ ainacnziln ondermoer nadir in verband mel hel·re.lisoron van een .
; .. afvalvcrbnnd.ingsinstall,tie op ecn andere pluts binnCll de.~·'·
.... ;~. wukinasloeatie Bocldcn.hock.
.,.

\<: D.~Wlnotiti~bevalhOlvoomunen (de;lallden)
~dodd~ ",,"
.:";..,; .•etivilciten. Gedepuleerde Stlton van Overijssd en het daiolijlcse.
.•.:,
bestuut,van hel Walcncb.p Roue en Dinkel zullea de richllijnen"
··.··'· va.lSlelICll. waarin onder lndero wordl bepaald wolke aspecten en', ..;
:~~~"":;;.aJtctn .• d~ uitcin:fdiik in .de MiJieu-E.acct:"JUpportla~~Octcn ..,:,\,,~,'"
{';"/ -Worden moeacnomcn, respocticvolijk ond=ochl. Bij do opnclllitr .. ;,·
:.:.;.~Mva.n elio richllijnellWorden oak c1e adviozen van dewcn"eUjk vereiste
'..:;-' "".•dviseun betrokken. Dumlist wordt eoniedcr in 'de aoloac:Meicl .,.
~. .~ ':.' acslcJd over c10 aowcnsle inhoud von de richllijnen opmerkinacn Ie
· ,:' malteD. Na vosuloUinaVOD de richllijnen moel AVI-TWente B.V. op
basis c1.arvon een IInvullenele MiUou·E!fect·Rapportaae opSlcllcn.
.. Over
elie npponaae kan conieclot Ie xijncr tijcl opmerkinaen makcn.
.

van

.

Vanl(22 april 1993 lal en mot 2Il1'lo(1993' kunnen opmorkinaen
.,..... " len bchoeve van c1e apslellinr van de richilijnen oehriftelijk worden
.~'" inaeeliencl bij aodoputoudo staton von Overijssel, Poslbw 10078,
,.~.::.. 8000 GB Zwolie.
..

t-~;,;:-
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Lijst van inspraakreacties en adviezen

Nr.

Datum

Persoon of instantie

Plaats

Datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

930517

Stichting Milieuraad
Hengelo

Hengelo

930602

BIJLAGE4

Lijst met inhoudelijke wijzigingen van deze richtlijnen ten opzichte van
het advies van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage.

Bladzijde 9:

Aanvulling: "voorzover deze varianten kunnen leiden tot
wijziging van de capaciteit van de installatie dienen de
milieugevolgen daarvan nader te worden onderzocht".

Bladzijde 17 Aanvulling: "wijziging van de capaciteit in 200.000 ton en
wijziging van de capaciteit in 265.000 ton".

