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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve
van de besluitvorming over het Provinciaal Milieubeleidsplan Limburg, hoofdstuk afvalveIWijdering, 1995-1998.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.
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1.

INLEIDING

De provincie Limburg is voornemens voor 1 maart 1995 het Provinciaal
Milieubeleidsplan 1995-1998 (MBP) vast te stellen. Dit (integrale) milieubeleidsplan zal betrekking hebben op een groot aantal milieuthema's, waaronder de
verwijdering van afValstoffen. Voor zover het MBP betrekking heeft op de
methode van definitieve verwerking van afValstoffen, de daarvoor te creeren
voorzieningen en de locatle van voorzieningen of inrichtingen is het plan
conform het Besluit m.e.r., m.e.r.-plichtig.
Per brief van 8 september 1994 is de Commisste voor de milieu -effectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het
MER. Het ontwerp-Provinctaal milieubeleidsplan en het MER hebben in de
periode van 12 september tot en met 8 november 1994 ter inzage gelegen (zie
bijlage 1).
Dit advtes ts opgesteld door een werkgroep van de Commissie m.e.r. verder te
noemen de Commtsste. Voor de samenstelling van de werkgroep wordt
verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt gegeven van de
belangrijkste proj ectgegevens.
Dit advies betreft:
toetsing aan de regels voor de inhoud van een MER, zoals gesteld in artikel
7.10 van de Wet milieubeheer (Wm);
toetsing aan de richtlijnen voor de inhoud van het MER, zoals vastgesteld
door het bevoegd gezag op 8 februari 1994;
stgnalering van eventuele onjuistheden in het MER (Wm art. 7 .23 tweede
lid).
Conform artikel 7.26 tweede lid Wm heeft de Commissie de via het bevoegd
gezag ontvangen schriftelijke reacties op het MER (zte bijlage 4) in beschouwing
genomen.
In hoofdstuk 2 wordt een algemeen oordeel gegeven door de Commissie gericht
op de functie die het MER dient te vervullen bij de besluitvorming. In hoofdstuk
3 geeft de Commissie opmerkingen gericht op de kwaliteit van het MERzonder
directe gevolgen voor de besluitvorming.
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2.

ALGEMEEN OORDEEL OVER HET MER

De Cornmissie is van mening dat het MER voldoende lnformatie bevat om het
milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het
hoofdstukAfvalverwijdertng in het milieubeleidsplan van de provincie Limburg.
De Cornmissie heeft bij de beoordeling van het MER een onderscheid gemaakt
tussen m.e.r.-plichtige activiteiten en overige onderwerpen. De Commissie is
van mening dat de overige onderwerpen een wezenlijk onderdeel zijn van het
MER en derhalve eigenlijk niet los van de m.e.r.-plichtige activiteiten gezien
kunnen worden. Echter, het MER is primair beoordeeld op basis van de m.e.r.plichtige activiteiten.
De m.e.r.-plichtige activiteiten omvat:
de methode van bewerken, verwerken of vernietigen van afvalstoffen of het
op of in de bodem brengen van afvalstoffen:
de capaciteit van de voorzieningen;
de locatie van de voorzieningen.
De belangrtjkste tekortkoming met betrekking tot de m.e.r.-plichtige activiteiten
is de volgende:
Inzicht in de hoeveelheid afval ontbreekt waardoor inzicht in de capaciteitsbehoefte voor de verschillende afvalstromen onduidelijk blijft.
De overige onderwerpen omvatten onder andere: verwerking in het MER van
de evaluatie van het PAP II beleid; knelpuntenanalyse en selectie van
onderwerpen voor het MER; ontwikkelen van beleidsaltematieven (uitgezonderd
be-, en verwerkingsmethoden, capaciteiten en locaties) en inzet van instrumentarium. De presentatie van de evaluatie, de knelpuntenanalyse en de selectie
schiet naar het oordeel van de Commissie tekort. Het instrumentarium is in
het MER niet beschreven. Voor een nadere toelichting zie paragraaf 3.3.
De Cornmissie is van mening dat het MER slecht toegankelijk is omdat de
informatie versnipperd is over de Nota evaluatie thema afvalstoffen, de
Startnotitie, het Milieubleidspan met bijlages en het MER De Cornmissie is van
mening dat het MER als een zelfstandig document gelezen moet kunnen
worden.
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3.

TOELICBTING

In dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen opmerkingen over het MER
in het algemeen en opmerkingen die betrekking hebben op een of meerdere
afvalstromen. Detailopmerkingen over het MER zijn in dit advies niet
opgenomen.

3.1

Opmerkingen over het MER in het algemeen
In de richtlijnen hinkt men op twee gedachten: enerzijds wordt aangegeven dat
zoveel mogelijk moet warden uitgegaan van een integrale benadertng,
anderzij els client het MER zich te beperken tot een aantal geselecteerde
afvalstromen. Het MER beperkt zich echter tot een beschrijving van enkele
afvalstromen en enkele be- en verwerkingstechnieken. De integrale benadering
is beperkt tot een koppeling van technieken voor de in het MER behandelde
afvalstromen. Voor een integrale benadertng is dit onvoldoende.
In het hoofdstuk integratie wordt niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre het
nieuwe beleid een heroverwegingvan het bestaande beleid noodzakelijk maakt.
Nieuw beleid voor een afvalstroom kan immers betekenen dat de benodigde
be-, en verwerkingscapaciteit moet warden bijgesteld.
Het hoofdstuk - te nemen en genomen besluiten - in het MER is onvolledig wat
betreft de voornemens van de provincie. Het beperkt zich tot de aanwijzing van
stortlocaties en het vaststellen van de provinciale milieuverordening. Het
nieuwe beleid met betrekking tot de keuze van bewerkings- en verwerkingstechnieken voor de geselecteerde afvalstromen zou hier oak genoemd moeten
warden. Het MER is immers opgesteld ten behoeve van onder andere de
besluitvorming over deze technieken.

3.2

M.e.r.-plichtige activiteiten
Voor afvalstromen waarvoor aanvullend beleid moet warden ontwikkeld voor
de be- en verwerking is steeds uitgegaan van een aanbodprognose, er zijn geen
aanbodscenarios aangegeven. Om de aanbodscenarios te kunnen opstellen is
het noodzakelijk dat er wordt ingeschat in hoeverre het nieuwe beleid voor
preventie en hergebruik het aanbod zal beinvloeden. Hoewel deze opzet afwijkt
van de richtlijnen kan met de gevolgde werkwijze warden ingestemd omdat de
vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen onbekend is.
De methode die is gebruikt voor de vergelijking van de alternatieven voor de
geselecteerde afvalstromen is niet evenwichtig. De operationele aspecten en
verwerkingskosten warden in verhouding tot de milieu-aspecten te zwaar
meegewogen bij de uiteindelijke vergelijking van de alternatieven. In het MER
dienen de milieu-aspecten voorop te staan. Het aspect plaats op de verwijderingsladder dat in het MER is ingedeeld bij operationele aspecten, hoort bij
milieu-aspecten te staan.
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De milieugevolgen warden kwalitatief gewaardeerd waarbij de gemiddelde
milieubelasting als referentiekader wordt gebruikt. Ten aanzien van de
gemiddelde score (= score O) wordt een bandbreedte van circa 20% aan
weerszijden van het absolute gemiddelde aangehouden om een positieve of
negatieve waardering aan te geven (pagina 4 van het MER). Dit suggereert
echter een kwantitatieve bepaling die in het MER niet tot uiting komt. De
Commissie haar voorkeur gaat uit naar kwantificering van de milieubelasting,
voor zover mogelijk. Hierdoor kan de keuze voor een van de technieken beter
onderbouwd warden.
In het algemeen valt het op dat de uitgangspunten die een rol spelen bij de
vergelijking van de milieu-aspecten weinig onderbouwd zijn. Zo blijkt als
uitgangspunt te warden gehanteerd dat in geval van vetvangerslib er bij
pyrolyse geen reststoffen overblijven die moeten warden gestort. Tevens kan
warden afgeleid uit het MER dat de emissie van C02 bij pyrolyse gertnger is
dan bij verbranding of vergisting. Deze veronderstelling is gebaseerd op het
uitgangspunt dat pyrolyseprodukten warden ingezet als grondstof. Door de
uitgangspunten in het MER te presenteren wordt het inzicht vergroot.
De doorkijk naar 2010 zoals gevraagd ontbreekt soms, zoals bijvoorbeeld bij
vetvangersslib zonder dat daarvoor argumenten warden gegeven. In tegenstelling tot wat is gevraagd in de richtlijnen warden niet altijd meerdere ijltjaren
aangehouden.
Over 111etvarnig~ wordt geschreven dat het relatief schoon is en dat pyrolyse
en verbranding van deze stof nauwelijks bij draagt aan schadelijke emissies. Bij
de vergisting wordt dit f eit niet aangehaald, waardoor vergisting in de
vergelijking met de milieu aspectengemiddeld scoort op verwijdering. Een score
beter dan gemiddeld is zeker verdedigbaar. De consequenties van het indikken
van vetvangersslib (bijvoorbeeld energieverbruik) warden in het geheel niet
meegewogen. Als dit wel wordt gedaan dan zou vergisten gunstiger uit de
vergelijking van de altematieven naar voren komen.
C3-afval. Volgens de tekst boven tabel 4-2 geeft de tabel het hergebruik weer

over het jaar 1992. De tekst van de tabel maakt melding van het jaar 1991. De
hoeveelheden corresponderen noch met die van 1991 noch met die van 1992.
Dit vraagt om een nadere verklaring. Het aanbod van verontreinigd staalgrit
was in 1992 circa 575 ton, 350 werd gestort 225 ton bewaard en na verloop
van tijd gestort (pagina 22 onderaan). Het actuele aanbod in tabel 4-5 meldt
dat 350 ton staalgrit is gestort, terwijl volgens de tekst 575 ton is gestort. Hier
is sprake van discrepantie.

Selectlecrlterla stortlocatles:
In het MER is aangegeven dat het bij de selectie gaat om reeds in het PAP II
aangewezen stortplaatsen, de reden om dit criterium te gebruiken is ondoorzichtig en verdient mede op basis van de richtlijnen nader te warden
uitgewerkt. Thans wordt voor Eijsden verwezen naar de startnotitie en hierin
wordt verwezen naar een inrichtings-m.e.r. Voor eventuele locaties wordt
momenteel volstaan met de mededeling dat alle en PAP II stortplaatsen warden
bezien.
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De vergelijking tussen potentiele locaties in hoofdstuk 4 (pagina 31) is
ondoo:raichtig. In het MER mag veiwacht warden dat een vergelijking tussen
NA, VA en het MMA wordt gemaakt en dater op zijn minst een ove:raichtelijke
tabel wordt opgenomen met de milieuhygienische voor- en nadelen voor elke
mogelijke stortplaats 1].
In het kader van het MBP warden twee stortlocaties aangewezen die bestemd
zijn voor het ontvangen van C-2- en C-3 afval. Het zal daarbij gaan om
stortplaatsen die reeds op basis van de aanwijzing als stortplaats in het PAP
II ten behoeve van vergunningverlening zijn be"m.e.r."d, echter daarbij is niet
uitgegaan van C-2 en C-3 afval. Het gaat hierbij om Eijsden en Schinnen voor
C-3, voor C-2 warden Schinnen en Montfoort genoemd. De keuze van beide
locaties is in dit MER gebaseerd op transportafstand. Er zijn wellicht ook
andere aspecten die moeten warden meegenomen. De vraag is bijvoorbeeld
welke transportwijze wordt voorgestaan bij het voorkeursalternatief van C3afval. In het MBP wordt bier wel een antwoord op gegeven.
Presentatie van afvalbestemmingen en afstanden (bij gelijktijdig gebruik van
Eijsden) is onduidelijk. Kan Eijsden niet gewoon warden verwerkt in tabel 4-9
en voor zover relevant in de daarop volgende tabellen.
Landfarmlng. In het MER wordt niet gemotiveerd waarom de provincie zich
beperkt tot landfarming als enige bewerkingstechniek voor verontreinigde
grand 2 ] Deze keuze wordt in de startnotitie toegelicht.
Zulverlngsslib. Optelling van de slibproduktie van vijflocaties levert een totaal
van 28.900 ton droge stof. Zijn er naast de vijf genoemde slibproduktielocatles
nog andere, zoja hoe verhoudt zich dit tot het actuele slibaanbod van 27.500
ton droge stof (1992) 3 ].
In het MER de Nota evaluatie thema afvalstoffen en het MBP warden steeds
verschillende afvalstromen behandeld. Dit is onder andere het gevolg van een
verandering op nationaal niveau van de indeling van afval in categorien en dat
de limburgse indeling afweek van de nationale indeling. Verder warden
afvalstromen en be- en verwerkingstechnieken door elkaar gebruikt. Hierdoor
is het voor de lezer vrijwel onmogeHjk om een beeld te krijgen van het totale
afvalbeleid. In tabel 1 is door de Commissie aangegeven welke afvalstromen in
welke documenten zijn behandeld. Hierover zijn de volgende opmerkingen te
maken:
In de Nota evaluatie thema afvalstoffen waarin onder andere bet PAP II
wordt geevalueerd, warden 13 afvalstromen behandeld. Deze stromen zijn
niet identiek met de stromen die in het PAP II zijn onderscheiden.
In de Nota evaluatie thema afvalstoffen warden 13 afvalstromen behandeld.
In de samenvatting van de Nota evaluatie thema afvalstoffen wordt aangegeven dat voor 10 afvalstromen aanvullend beleid geformuleerd mo et
warden. Echter, van deze 10 afvalstromen warden 6 stromen in de hoofd1

Zie inspraakreactie nr. 2, bijlage 4

2

Zie inspraakreactie nr. 5, bijlage 4

3

Zie inspraakreactie nr. 13, bijlage 4
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stuk van de Nota niet als zodanig genoemd. De motivatie hiervoor ontbreekt.
De selectie van afvalstromen die in het MER warden behandeld, is gebaseerd op de Nota evaluatie thema afvalstoffen. De defini~ring van de zelfde stromen verschilt daarbij soms van elkaar als gevolg waarvan bet lastig
is te achterhalen welke afvalstroom waar wordt bedoeld.
De huidige presentatie van informatie is niet functioneel en maakt vergelijking
van de evaluatieresultaten moeilijk. Met behulp van onderstaande converteertabel wordt bet voor de lezer van bet MER duidelijker hoe de verschillende
afvalstromen in bet ene rapport overeenkomen met bet ander rapport.
Tabell ll: Overzicht van de afvalstromen zoals die in de verschillende documenten zijn behandeld
PAP II

Nota evauluatle
afvalstoft'en

Samenv. v.d. Nota
evaluatie afvalatoffen

MBP'95

Milieu-effectrapport

1

2

3

4

5

Huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval

-

Grof huishoudelijk
afval

KWD afval
Nlet-spec. ziekenhuisafval

Ziekenhuisafval

KWD afval
Ziekenhuisafval

Huishoudelijk afval
Grof huishoudel!jk
afval
KWD afval
Nlet-spec. ztekenhulsafval
Industrieel containerafval
Reinigingsdienstenafval
Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval

Veronlre:lnigde grond

Bodemsanertngsspecie
Zulvedng..'lslib
Bagger.ipecle
Verbrandings residuen
Groenafval
Procesafval

Zuiverlngssllb
Baggerspecie
Residuen
Groenafval

-

Autowrakken

Industrieel containerafval
Onderdelen van het
relnlgingsdlenstenafval
Compon. uit het bouw
en sloopafval
Shredderafval
Verontreinigde grond

Baggerspecie

Procesafval
Mijnsteen

Autowrakken

1)
2)
3)

4)
5)

Zuivertngsslib

Verontrelnlgd
mijnsteen

Autowrakken

Overschot dierlijk
mest
Klein chemisch afval
Afvalstoffen van
bedrijven

Shredderafval
Verontrelnlgde
grond
Zutverlngssll b
Baggerspecie
reslduen
Groenafval
Procesafval
Mljnsteen

Vetvangerssllb/
RKG sl!b
Asfaltafval/ hout
en kabelafval
Shredderafval
La.odfarming"

Overschot dierlijk
mest
Klein chemisch afval

gevaarlijk afval

Dit zijn de 13 afvalstoffen die In het PAP III zijn beschreven.
Dit zijn de afvalstromen die in de Nota Evaluatle thema afvalstoffen worden behandeld, deze nota Is als
bljlage 1 aan het MER toegevoegd.
Dit zijn de afvalstromen die in de samenvattlng van de Nata thema afvalstoffen worden genoemd en
waarvoor In het MBP aanvullend beleld moet worden ontwlkkeld. Deze l!jst met afvalstoffen wordt ook
in het hoofdstukafvalverwijdering van het MBP genoemd.
Dit zljn de 17 afvalstromen die In het MBP'95 staan beschreven.
Dit zijn de afvalstromen die in het MER worden behandeld. Verder is 1n het MER de keuze van een stort
voor C3 afval en C2 AVI reststoffen behandeld.
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3.3

Overige onderwerpen
In het MER is niet voor alle aiValstromen aangegeven in hoeverre de doelstellingen en taakstellingen uit het beleid van het PAP II zljn gerealiseerd, welke
knelpunten uit de evaluatie van dit beleid naar voren komen en hoe deze
knelpunten warden vertaald in het MER/MBP. Een totaal overzicht ontbreekt.
Het was inzichtelijker geweest als (i) een samenvattlng van de evaluatie van het
PAP II beleid in de hoofdtekst van het MER was opgenomen en (ii) als er was
gemotiveerd waarom bepaalde aiValstromen niet behandeld warden en
bestaand beleid wordt voortgezet.
De selectie van onderwerpen is niet inzichtelijk. In de Nota evaluatie thema
aiValstromen, die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van het MER, is het PAP II
geevalueerd. Voor een groat aantal aiValstromen wordt geconcludeerd dat voor
oplossing van gesignaleerde knelpunten aanvullend beleid moeten warden
ontwikkeld. Veivolgens wordt een selectie gemaakt van die onderwerpen die in
het MER behandeld moeten warden. De Commissie constateert dat de
motivering van de selectie ontbreekt.
In het MER wordt niet ingegaan op het bestaande en of nieuw in te voeren
instrumentarium dat men wil inzetten in de periode 1995-'98 om de doel- en
taakstellingen te kunnen realiseren. Voor de provincie biedt handhaving de
mogelljkheid om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het eigen beleid.
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BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies
overhet
milieu-effectrapport
Provinciaal Milieubeleidsplan Limburg
hoofdstuk afvalverwij dering
1995-1998
(bijlagen 1t/m4)

BIJLAGEI
Brief van het bevoegd gezag d.d. 8 september 1994 waarin de Comm.Issie
in de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen

Provincie
Limburg

Gedeputeerde
Staten

008864/VMS
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AAN: de Commissie voor de
Milieu-effectrapportage
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-:

Hoofdgroep :
V.W.M./M.B .

Maastricht,

Telefoon nr.:
043-897495

8 september 1994

Nummer:
94/45705

Bijlagen:
3 (6 voud)

Onderwerp: Milieu-effectrapport hoofdstuk afvalverwijdering MBP95
Ontwerp-Milieubeleidsplan (MBP95).
Ter voorbereiding van de besluitvorming door Provinciale Staten in
februari 1995 over het te voeren milieubeleid in de periode
1995-1998, hebben wij het ontwerp van het Provinciaal
Milieubeleidsplan 1995-1998 (MBP95) en het milieu-effectrapport
(MER) voor het hoofdstuk afvalverwijdering van dit ontwerp-MBP95
vastgesteld.
Het MBP95 heeft betrekking op het gehele provinciale milieubeleid,
waaronder, sinds de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer, oak
de verwijdering van afvalstoffen valt. Het onderdeel
afvalverwijdering van het MBP95 treedt in de plaats van het
provinciaal afvalstoffenplan PAP-II. Het opgestelde MER heeft
betrekking op die onderdelen van de verwijdering van afvalstoffen
waarvoor nieuw of aanvullend beleid is geformuleerd.
Bij de opstelling van het ontwerp-MBP95 is de Provinciale
Commissie Milieu en Waterhuishouding geconsulteerd en heeft
ondermeer overleg plaatsgevonden met de Regionale
Milieu-Overleggen van de gemeenten en de Regionale Inspectie
Milieu-hygiene. Daarnaast heeft in een eerder stadium oak overleg
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de doelgroepen.
Ten behoeve van de inspraak warden deze documenten in de periode
van 12 september tot en met 8 november 1994 voor eenieder ter
inzage gelegd op de in bijgevoegde bekendmaking aangegeven
plaatsen. Tevens is daarin aangegeven op welke tijdstippen en
lokaties de inspraakavonden zullen warden gehouden.

Svp bij beantwoording
datum en nummer

vermelden
Per brief l!Eln onderwerp

Bezoekadres:
Limburglaan 10
Maastricht
Randwyck

Postadres:
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel. 043-899999
telefax 043 618099
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bankrekening ING
67 94 11 372
postrekening
1060741
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De bekendmaking za1 worden gepub1iceerd in de "Staatscourant" en
de regiona1e dagb1aden "De Limburger", "Limburgs Dagb1ad" en
"Dagb1ad voor Noord-=L,imb.1,p;-.g:'....__
Wij verzoeken u overeenkomstig overeenkomstig het geste1de in
artike1 7.26 van de Wet Mi1ieubeheer advies uit te brengen over
bijgevoegd mi1ieu-effectrapport.

Gedeputeerde Staten van Limburg
e n s dezen,
d irekteur van de Hoofdgroep
en Milieu

I ,.
bij1agen: 1. Mi1ieu-effectrap por hoofdstuk afva1verwijdering
MBP95
2. Ontwerp-Mi1ieube1eidsp1an (MBP95)
3. Bekendmaking

Bijlage 1, blz. ii

BIJLAGE 2

Openbare kennisgevingvan de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 173
d.d. 9 september 1994

Provincie
Limburg
meded• llng
M 26A/36-94

Gedoputeordo Staten van Umburt1 maken hot w!gende bekend.
Onlangs zijn door ons college·do ontwerpen van het PIOVinclaal
Milleubeleidsplan 1995-1998 (M8P95) en de Evaluallo en actualisering
Waterhuishoudingsplan (EWHP) vas1gos!e1d. Ook hebben wii cen
mmeu·offectrnpport (MER) voor h'et hoofdstuk alvalverwijdering van hot
ontwerp·MBP95 vastgesteld. Hot ontwerp-MBP95 en hot ontwerp·
EWHP zijn opgesleld ter voorbereldlilg van de besluftvorming door ·
Provinciale Staten In feb'ruarl 1995 over hel te voeren mllieu· en water·
hulshoudkuncfig beleld in do petiodo 1995·1998. Krachtens de Wot
Milleubeheer heelt het.Mll"ieube!eldsplan betrekking op hot geholo pro·
vincialo mmeubeleld waaronder de veMildering van afvalstoffen. Het'
onderdeel afvalverv.i]dering van het MBP95 troodt In de plaots van he!
PrO'lincloal alvalstoffenplan PAP-II. Het opgestelde MER heefi, even·
eens krachtens doze wet, betrekking op die onderdelen van de verwi}
dering van afvalstotren waarvoor nleuw or eanvullend beleld is gofor·
muleerd. In do Evaluatlo en eciualiso!ie Watemulstioudingsplan ls de
evaluatie van de uitvoering 11&n he! watorhulshoudkun<fig beleld In dil
periode .1991, 1993.beS<:hroven. Op basis van dezo ewluatie en nieu·
we ontwfkkelingen op wa1emulshoudkundigo en oanverwanle beleid·
slerrelnen zijn de maatregelen geectuoJ!seerd voor do ptirioda 1995·
1996. Voorts is een doori<i)k near de faren 1997-1998 gepmsenteerd.
De volgende documenten worden ter inz.age gelegd: 1. Ontwerp
Evaluatie en ectuafisatie Weterhuishoudlngsplan met bi~agen.
2. Ontwerp Milioubeleldsptan 1995·1998, mot bijlagen. 3. t.1ili\l~·effoo
trepport hOOfdsluk efvalverwi'jdering (als bijlege van hot MBP95).
4. f\ichllijnen mUleu·eflllcimpport·hoofdstuk alvalverwijdering MBP95.
5. Adlliezen en inspraakrelll\11es voor de richtlilnen MEil hoofdstuk
ofllalverwijdering MBP95; zodra dezo beschil<bWlr zijn: 6. AcMezen,
lnspraakreeclles en vorslagen van de openbare zittingen voor ont·
werp-EWHP, on!Werp·MBP95"en MER. De documenten llggen van 12
september tot en met 8 november 1994 !er lnzage ln .de provinc~ui·
zen van resp. Limburg, Noord·Brabanl en Gekfortand. alsmede bivane
Umbucgse wetersolleppen en In !life Umbucgsa g~eentehullen. oor
inzago van do stukkon buiten kontooruren wr.zoeken wij u contact op
te nemen met uw·gemeente.
lnformatio en lnspraak
Over het ontwerp·MBP95, he! MER en het ontwerp-EWHP kUnnen
schrilteBjk en mondelir)g oprnerl<lngen worden gemaekt. Hierbij merken
wil op dat opmerldngen over het MER s!echts botrekl9ng k11nnon hebben op hot el den nlct voldoen ean do richtfijnen voor het MER or op
onvolledigheden van of onjuistheden In het MER. MondeUnge opmer·
kingen over deze dr!e doeumenten kunnen worden gemaakt lijdens de
openbare lnformaUe· en lnspraakavonden welk.e op de volgende pleat·
sen worden gehouden: • Venray, conferentlecenlrum Oe Wille Hoeve
(Gasstreat 5), dinsdag 27 Sl!f>tember, eenvang 20.00 uur; • Roermond,
zalenceri1rum De Oondcrie (OOnderbergweg 47-49), woensdag 2a
september, oanvang 20.30 uur; • Maas1rlcllt, Provlnclchuls
(Umburgjaan 10), dondetdag 29 september, eanvang 20.00 uur.
Schriflelijke reacties op het ontwerp·M8P95 en het M~R dienen te
worden gezonden near: Gedepvteerde Staten van Limburg,
Bureau Mllleubeleid, Post!Jus 5700. 5202 MA Maaslrlcht. SchrifteUjke
reacties op hot ontwerp-EWHP dienen le worden gozonden naer:
Ged<lputeerde Staten van Umburg, Afdefing Water on Ontgroridinge.1,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. U kunt bij uw reactie de wens to
kenncn geven dat uw persoonlijke gegevens nlel bekend worden
·
gemeekl. De opmerllingen Oller hot MER worden I.er keMis gebracht
aen do Commissle voor de mmeu·effectrapportage (Cme,, en· aan de
wollelijke acMseurs. Medo op basls hlervan brengt de Cmer een toot·
slngsa<Mes uit. Alie acMezen, lnspniakreaciles en do.ver.ilagon 11&n de
inspraakavonden wllen ter lnzago worden gelegd. De ecMo:ten en
opm01klngen over hot ontwerp-EWHP, hot ontworp·MBP95 en het
MER, en onze reoctie hlerop, wo<den vastgelegd In oon note van wijzl·
ging. Daze note en de definilleve ontwerp·plannen (voor.zien von wi)ZI·
glngen !llllll' aanleldinq von de lnsp~ zullen aan Piovl~e Staton
van Limburg ter beslU<tvormlng worden aangeboden.
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Projectgegevens
Initlatlefnemer: College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Limburg
Besluit: beoordeling van het hoofdstukA:fvalverwij dering van het Milieubeleidsplan 1995-1998
Categorie Besluit m.e.r.: 18.1
Activiteit: De provincie is voornemens het hoofdstuk afvalverwijdering van het Milieubeleidsplan 1995-1998 vast te stellen. Het treedt in plaats van het huidige provinciale afvalstoffenplan.
De provincie geeft in de startnotitie aan dat in het hoofdstuk afvalverwijdering, nieuw en I of
aanvullend beleid voor een beperkt aantal afvalstromen zal warden geformuleerd.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 24 augustus 1993
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 november 1993
richtlijnenadvies vastgesteld: 8 februari 1994
kennisgevingMER: 12 september 1994
toetsingsadvies uitgebracht: 1december1994
Bijzonderheden: geen
Samenstelling van de werkgroep:
ir. F.J. Schuurman
mr. A Tchernoff
drs. J. Veeken
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep: drs. A.J. Kolhoff

