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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De firma Theo Pouw Beheer B.V. heeft het voornemen de huidige bedrijfsactivi
teiten aan de Isotopenweg 29 te Utrecht uit te breiden met de volgende activi
teiten: 
• het vergroten van de capaciteit van de puinbreker tot 1.000.000 ton/jaar; 
• het vergroten van de capaciteit van de wasinstallaties voor produkten en 

reststoffen van de puinbreker, verontreinigde grond/baggerspecie en overige 
minerale afvalstoffen tot in totaal 360.000 ton/jaar; 

• cultiveringvan verontreinigde grand en verontreinigd slib, 48.000 ton/jaar; 
• opwerken van gebroken asfalt tot vloeibaar wegenasfalt, 100.000 ton/jaar; 
• realiseren van een grondbank, 40.000 ton/jaar; 
• overslag van contatners/stukgoed, 50.000 ton/jaar. 

De Commissie meent dat in het MER voor dit project in het bijzonder de vol
gende onderwerpen bijzondere aandacht behoeven: 

Probleemstelllng en doel 
Van de afzonderlijke activiteiten en de activiteiten als geheel moet de doel
matigheid worden aangetoond, in relatie tot het overheidsbeleid en de (externe) 
ontwikkelingen. 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 
De beschrijving van de voorgenomen activiteiten moet een duidelijk overzicht 
geven van de emissies en emissiebeperkende maatregelen: 
• van de bestaande onderdelen/activiteiten (afzonderlijk en te samen); 
• van de afzonderlijke onderdelen van de uitbreiding en van de toekomstige 

inrichting als geheel. 
In verband met de voorgenomen verruiming van de acceptatie van materia
len/ afvalstoffen dient concreet te worden aangegeven welke kwaliteitscriteria 
zullen worden gehanteerd en hoe hiermee wordt omgegaan. Voorts moet de in
vloed van de verontreinigingsgraad van de aangevoerde stoff en op de rende
menten van de process en en de emissies naar de milieucompartimenten wor
den aangegeven. 

De Commissie adviseert specifiek voor de nieuwe processen varianten uit te 
werken voor de waterzuiveringstechnieken en voor de biologische zuivering van 
verontreinigde grond met als doel het storten van het behandelde materiaal 
(grotendeels) te minimaliseren. 
Voor de in bestaande activiteiten dienen mitigerende maatregelen te worden 
onderzocht, vanwege de voorgenomen verruimingvan de bedrijfstijden. Boven
dien kan op voorhand niet worden uitgesloten dat uitvoeringsvarianten ook een 
aanpassing noodzakelijk maken van onderdelen van bestaande installaties. 
Bij het meest milieuvriendelijk alternatief dient beperking van de geluidbela
sting centraal te staan. 
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Bestaande milieu toe stand en gevolgen voor het milieu 
Belangrijke te beschrijven aspecten zijn geluidhinder en geurbelasting in 
verband met de volle zone ring op Lage Weide. 
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1. INLEIDING 

De firma Theo Pouw Beheer B.V. he eft het voornemen de huidige bedrijfsactivi
teiten aan de Isotopenweg 29 te Utrecht uit te breiden. De nieuwe activiteiten 
betreffen: 
• het vergroten van de capaciteit van de puinbreker tot 1.000.000 ton/jaar; 
• het vergroten van de capaciteit van de wasinstallaties voor produkten en 

reststoffen van de puinbreker, verontreinigde grond/baggerspecie en overige 
minerale afvalstoffen tot in totaal 360.000 ton/jaar; 

• cultivering van verontreinigde grond en intern verontreinigde slibben, 
48.000 ton/jaar; 

• opwerken van gebroken asfalt tot vloeibaar wegenasfalt, 100.000 ton/jaar; 
• realiseren van een grondbank, 40.000 ton/jaar; 
• overslag containers/stukgoed, 50.000 ton/jaar. 

De capaciteitsvergroting zal deels worden gerealiseerd door een verlenging van 
de bedrijfstijden. 

Besluitvorming over dit voornemen is op basis van het Besluit m.e.r. (categorie 
18.2 en 18.4) milieu-effectrapportage (m.e.r.)-plichtig. Voor deze activiteit zijn 
vergunntngen nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet veront
reiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het college van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht is voor beide vergunntngen bevoegd gezag. 

Per brief van 10 januari 1995 stelde het college van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid advies uit te brengen 
over het geven van richtliJnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport 
(MER) (zie bijlage 1). Met de terinzagelegging van de startnotitie op 23 januari 
1995 is de procedure voor de m.e.r. formeel van start gegaan (zie bijlage 2). 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu -ef
fectrapportage (zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en voor de 
belangrijkste projectgegevens. De werkgroep treedt op namens de Commissie 
voor de milieu-effectrapportage en wordt verder in dit advies 'de Commissie' 
genoemd. 
Het doel van dit advies is de gewenste inhoud van de richtlijnen voor het mi
lieu-effectrapport (MER) aan te geven. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen 
(zie bijlage 4 voor een overzicht van de reacties). 
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2. 

2.1 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Probleemstelling en doel 

In het MER dient de aanleiding voor de voorgenomen activiteit te worden 
beschreven. Uit het MER moet blijken dat de voorgenomen activiteiten doel
matig ziJn in het licht van voorgenomen of te verwachten externe ontwikkelin
genII. 
Vanwege de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen dienen van 
aile in de startnotitie genoemde te verwerken stoffen (met uitzondering van 
zout) de volgende gegevens te worden verstrekt: 
• een recente schatting van de jaarlijkse hoeveelheden vrijkomende materia

len en afvalstoffen (gemiddeld, maximaal, fluctuaties), alsmede een extrapo
latie hiervan naar de komende jaren. Dit dient te gebeuren voor het gebied 
waarvandaan de stoffen worden aangevoerd; 

• De huidige en toekomstige benodigde verwerkingscapaciteiten van de onder
scheiden stoffen in het gebied waarvandaan de stoffen worden aangevoerd. 

Op grond van de probleemstelling moet concreet en dUideliJk het doel worden 
geformuleerd. Het doel mag niet zo beperkt ziJn, dat reele alternatieven, die 
voor het milieu gunstiger zijn, op voorhand zijn uitgesloten. 

2.2 Besluitvorming 

Overheidsbesluiten, vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en wetten, 
die randvoorwaarden stellen aan de besluitvorming over de voorgenomen activi
teit moeten kort worden behandeld. Naast de documenten die in de startnotitie 
worden genoemd dienen in het MER te worden behandeld: 
• de notitie van het IPO ten aanzien van de verwerking van secundaire 

grondstoffen; 
• het op de IPO-notitie gebaseerde interim beleid van de provincie Utrecht dat 

naar verwachting in april 1995 van kracht zal worden. 
Tevens moet concreet aangegeven worden welke beoordelingscriteria, grens- en 
streefwaarden aan het vigerende milieubeleid (bijvoorbeeld geur- en geluidnor
meringen) kunnen worden ontleend. 

De besluiten waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstanties, die deze 
besluiten zullen nemen, moeten worden vermeld. 
Tevens wordt beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt 
en welke adviesorganen en -instanties daarbij form eel en informeel zijn betrok
ken. 
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden geno
men om de voorgenomen activiteit te realiseren zijn aangegeven. 

1 Zie ook bijlage 4. Inspraakreactie ill. 3. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN 

3.1 Algemeen 

Gebleken is dat de initiatiefnemer het voornemen heeft om de uitbreiding van 
de capaciteit voor een belangrijk deel te realiseren door met de bestaande in
stallaties continu te gaan werken. Dit betekent dat bij de beschrijving van de 
voorgenomen activiteit aan alle onderdelen van de inrichting (zowel de bestaan
de als de nieuwe), voor zover deze gevolgen voor het milieu hebben, aandacht 
moet worden geschonken (bijvoorbeeld in de vorm van processchema's). De 
beschrijving dient in ieder geval te resulteren in een overzicht van de emissies 
van: 
• de bestaande onderdelenj activiteiten, alsmede van de huidige inrichting als 

geheel; 
• de afzonderlijke onderdelen van de uitbreiding (zowel ten gevolge van de 

nieuwe activiteiten, als van verlenging van de bedrijfstijden); 
• de toekomstige inrichting als geheel. 
De Commissie wijst er weI op dat het MER gericht moet zijn op de hoofdlijnen 
van de besluitvorming en dat het niet de bedoeling is onnodige inhoudelijke de
tails te presenteren die in de vergunningaanvraag thuishoren. Gestreefd moet 
worden naar een kort en bondig MER. 

Concreet dienen de volgende onderwerpen te worden beschreven. 

3.1.1 Sltuerlng 

3.1.2 

3 .1.3 

• duidelijke plattegrond met de situering van de installaties ten opzichte van 
de omringende industrie en dichtbij zijnde woonhuisbouwing. 

Aanvoer en afvoer 

• de herkomst, de aard van de verontreinigingen, hoeveelheden en samenstel
ling van het te be- en verwerkenjreinigen materiaal; 

• wijze van aan- en afvoer (weg, water, spoor); 
• toename van verkeersstromen van en naar de inrichting. 

Opslag en overslag 

• capaciteit en fiexibiliteit van de opslag en grondbank; 
• wijze van opslagvan de aangevoerde en afte voeren afvalstoifenjmaterialen 

met wijze van compartimentering van materialen met verschillende ver
ontreinigingsgraad; 

• wijze van scheiden van stromen tijdens overslag en risico op vermenging 
ervan (aan de hand van gegevens over de huidige bedrijfsvoering). 
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3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

Be- en verwerking 

• de processchema's van de zand/grind/cementmenger. de puinbreker. de 
asfaltopwerkingsinstallatie. de wasinstallatie en de cultivering van veront
reinigde grond. en -voor de nieuwe onderdelen- de eventueel gefaseerde op
zet en dimensionering van de verschillende onderdelen; 

• de capaciteiten en rendementen bij relevante procesomstandigheden: de 
fiexiblliteit om de processen aan te passen aan hoeveelheden. samenstelling 
en aard van de verontreinigingen van de aangevoerde stoffen: gezien de 
voorgenomen verruiming van de acceptatiemogelijkheden verdient deze be
schrijving extra aandache]: 

• aard en hoeveelheid van hulpstoffen. 

Uitgaande stromen 

De vrijkomende stromen uit de processen dienen beschreven te worden in glo
bale percentages (met marges) van de ingaande stroom op basis van droge stof. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verontreinigde reststromen (inclu
sief slib) en gereinigde eindprodukten. Voor elke uitgaande stroom dienen (waar 
relevant) de volgende punten te worden beschreven: 
• hoeveelheden, samenstelling en aard van de verontreinigingen: 
• maatregelen voor optimaal hergebruik of nuttige toepassing; 
• garanties voor doeltrefi'ende afvoer ofverwerking van verontreinigde rest

stromen en maatregelen die worden getroffen indien de afvoer stagneert; 
• bestemming: op welke wijze wordt een bepaald gebruik of eindbewerking 

zeker gesteld? 

Emissies en emissiebeperkende maatregelen 

Algemeen 
Naast inzicht in de emissies onder normale omstandigheden dienen de moge
lijke emissies bij storingen, calamiteiten, proefreinigingen en onderhoud te wor
den aangegeven. DUidelijk moet worden wat de emissies van de huidige activi
teiten zijn (zowel per activiteit als gezamenlijk) en wat de toename is door de 
voorgenomen activiteiten (ook weer afzonderiljk en gezamenlijk). De volgende 
aspecten dienen te worden beschreven. 

Stof, gasvormige componenten en geur 
• stofhinder en emissies van vluchtige verbindingen bij de aan- en afvoer. op

en overslag van material en en door de verwerking; 
• verspreiding van verontreinigingen buiten de inrichting. onder andere door 

het transport: 
• maatregelen om stank-, stof- en geuroverlast zowel binnen als buiten de in

richting te beperken3
]. 

2 Zie bijlage 4, inspraakreactie nummer 2. 

3 Zie bijlage 4, inspraakreactie nummer 2. 
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3.1.7 

Geluid 
• de geluidemissies (locatie, bronvermogen) door de installaties en het trans

port en de maatregelen om deze te beperken. 

Water 
Om inzicht te geven in de milieu-effecten is het wenselijk dat een massabalans 
voor proces, was- en hemelwater en huishoudelijk water wordt gegeven. Daar
naast zijn de volgende aspecten van belang: 
• de herkomst, omvang en de kwaliteit van de proceswaterstromen; 

Aangegeven dient te worden met behulp van een procesjflowschema op wel
ke wijze het proceswater en deelstromen daarvan worden gereinigd, wat de 
kwaliteit is van het water v66r en na de reinigingsstap(pen), welke afvalstro
men (hoeveelheid en samenstelling) daarbij vrijkomen en wat de bestem
ming is van deze afvalwaterstromen; 

• wijze van afvoer van het afvalwater, eventueel gescheiden afvoer en opslag 
van hemelwater, gerelateerd aan de hoeveelheid neerslag. De lozingspunten 
van de uitgaande waterstromen dienen te worden aangegeven. Van elke 10-
zing dient een dUideliJk overzicht te worden gegeven van de debieten, 
concentraties en vrachten aan verontreinigingen, alsmede de te verwachten 
spreiding; 

• voorzieningen voor de verwerking of afvoer van (verontreinigde) gronddeel
tjes die zich bevinden in het gebruikte waswater uit de wasstraat; 

• maatregelen om emissies naar bodem. grond- en oppervlaktewater en wa
terbodem te voorkomen. 

Controle en monitoring 

Vermeld dient te worden, welke technische en organisatorische voorzieningen 
worden getroffen om een zorgvuldig handelen te waarborgen. Daarbij zijn de 
volgende aspecten van belang: 
• procedure en kwaliteitscriteria voor de acceptatie. In de startnotitie wordt 

vermeld dat de kwaliteitscriteria zullen worden verruimd. In het MER zullen 
de te hanteren criteria concreet moeten worden aangegeven4]; 

• wijze van controle op en monitoring van de kwaliteit en kwantiteit van aan-
en afgevoerde afvalstoffen en material en; 

• procedure voor niet geaccepteerde partijen; 
• monitoring van de emissies naar lucht, water en bodem; 
• indien in een dergelijk geval sprake is van negatieve milieu-effecten: de 

maatregelen die worden getroffen indien onderdelen langer buiten gebruik 
zijn dan gedurende normaal onderhoud of in het geval van het volle dig stag
neren van de reiniging; 

• de wijze waarop de controle op de vloeistofdichtheid van vloer en onderlig-
gende folies wordt uitgevoerd; 

• de procedure bij storingen en calamiteiten. 
Het verdient de voorkeur om deze aspecten onder te brengen in een bedrijfsmi
lieuzorgsysteem. Het MER dient alleen de hoofdlijnen hiervan te bevatten. 

4 Zie bijlage 4, inspraakreactie nummer 2. 
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3.2 Alternatieven 

De keuze van de beschouwde alternatieven en het eventuele voorkeursalterna
tief moet worden gemotiveerd, op grond van vooral de milieu-argumenten. Om 
een onderlinge vergelijking mogelijk te maken moeten de alternatieven tot op 
hetzelfde detailniveau worden uitgewerkt. In ieder geval moet het meest milieu
vriendelijke alternatief zijn beschreven. 
In hoofdstuk 7 van de startnotitie wordt voorgesteld om de ontwikkeling van 
varianten en alternatieven te beperken tot de verwerking van verontreinigde 
grond en slib uit de wasinstallatie in een cultiveringshal en tot de uitbreiding 
van de (doorzet van de) wasinstallatie. Als reden wordt onder meer aangegeven 
dat de andere activiteiten niet m.e.r.-plichtig zijn en dat deze onderdelen reeds 
in werking zijn. De Commissie vindt dat altematieve verwerkingsmethoden 
alleen voor de bestaande processen buiten beschouwing kunnen blijven. Het 
is echter weI van belang, met name gezien de uitbreiding van de bedrijfstijden 
tot in de nacht, aanpassing van de bestaande onderdelen in de vorm van bij
voorbeeld emissiebeperkende maatregelen (met name voor geluid) te onderzoe
ken. In paragraaf 3.1.6 worden hiervoor aanbevelingen gedaan. Daarnaast 
kunnen enkele van de hierander genoemde alternatieven leiden tot aanpassing 
van de bestaande installaties. 

3.2.1 Uitvoerlngsaltematieven 

3.2.2 

Voor de cultivering van verontreinigde grond en de wasinstallatie zijn varianten 
mogelijk, betreffende: 
• de waterzuiveringstechnieken; 
• een optimalisatie van de biologische cultivering van verontreinigde grand, 

zodat het storten van het behandelde materiaal wordt geminimaliseerd. 
Omdat de biologische behandeling niet leidt tot een hoogwaardiger produkt, 
verdient het ook aanbeveling hiervoor uit te werken: 
• het niet uitvoeren van de biologische behandelingsstap vanuit het ver

wachte positieve milieurendement ervan. 

Door verschillende varianten te combineren kunnen uitvoeringsalternatieven 
worden ontwikkeld. 

Meest milieuvriendelijk altematief 

Het meest milieuvriendelijke alternatlef moet aan de volgende voorwaarden vol
doen: 
• het moet realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellin

gen van de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 
• het moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 

van het milieu; 
• het moet gericht zijn op het zo veel mogelijk voorkomen van nadelige milieu

gevolgen, dan weI het behalen van een maximale milieuwinst; extra aan
dacht is vereist voor het minimaliseren van de geluidbelasting door het be
drijf. 
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4. BESTAANDE TOESTAND EN DE AUTONOME ONTWIKKELING VAN HET 
MILIEU 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wikkeling hiervan moet worden beschreven als referentie voor de beoordeling 
van de te verwachten milieu-effecten (referentiesituatie). Daarbij is de autono
me ontwikkeling de toekomstige ontwikkeling van het milieu zonder dat de 
voorgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar weI 
rekening wordt gehouden met eventuele effecten van voltooide en lopende in
grepen en ingrepen die onder invloed van reeds vastgelegd beleid zijn voorzien. 

Het studiegebied omvat de locatie en haar omgeving, voor zover daar effecten 
van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu -aspect (lucht, 
bod em, water) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De begrenzing 
van de studiegebieden moet gemotiveerd en op kaart worden aangegeven. 

Voor de volgende aspecten dient ten aanzien van de bestaande milieutoestand 
in de omgeving, de autonome ontwikkeling en de bijdrage hieraan van de be
staande inrichting van de initiatiefnemer aandacht te worden geschonken: 
• de luchtkwaliteit (gasvormige componenten, geur en stot). In de startnotitie 

vermeldt de initiatiefnemer dat de geldende luchtkwaliteitseisen niet zullen 
worden overschreden en dat de voorgenomen activiteit geen geuremissies 
buiten de inrichting zal veroorzaken. De gemeente Utrecht wijst er in haar 
inspraakreactie op dat door een aantal andere bronnen op het industrieter
rein het niet ofnauwelijks mogelijk is om nog meer emissies toe te laten5

] . 

Om inzicht in de geurproblematiek te verschaffen dient de geurcontour van 
het 98-percentiel van 1 ge/m3

) voor de huidige situatie te worden gepresen
teerd; 

• geluid: geluidcontouren gedurende de avond, de nacht en overdag; 
• trillingshinder; 
• de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodemkwaliteit van 

en in de nabije omgeving van de locatie. 
Naast deze gegevens over de bestaande toestand, moet inzicht worden gegeven 
in de wijze waarop het industrieterrein is gezoneerd (welke contouren voor wel
ke milieu-aspectenJ. 

Een situatieschets van de locatie ten opzichte van wegen, waterwegen, bewo
ningskernen en andere gevoelige bestemmingen is wenselijk, voor zover rele
vant voor de onderhavige activiteit. 

5 Zie hijlage 4, inspraakreactle nummer 1. 
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5. 

6. 

GEVOLGEN VOOR RET MILIEU 

De gevolgen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven dienen voor de 
volgende milieu-aspecten in beeld te worden gebracht: 
• de luchtkwaliteit, waaronder de verspreiding van stof en gasvormige com

ponenten; geurcontouren voor het 99,5- en 98-percentlel van 1 ge/m3
; 

• de verspreiding van geluid en trillingen van de inrichtlng, intern transport 
en aan- en afvoer voor representatleve momenten; geluidcontouren voor de 
dag-, avond- en nachtperiode; 

• bodemkwaliteit en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater; de invloed 
op de kwaliteit van het eftluent van de rioolzuiveringsinstallatie; 

• hoeveelheid, aard en be stemming van de produkten en afvalstoffen. 
Gezien de ligging op het industrieterrein Lage Weide, dat een hoge milieube
lasting kent, is kennis over cumulatle van de efIecten (met name van geluid) 
van de uitbreiding met de bestaande situatie van belang voor de besluitvor
ming». 

VERGELlJKING VAN ALTERNATIEVEN 

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteiten en de alternatieven moeten 
onderling en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelij
king is inzicht te krijgen in de verschillen in de positleve en negatieve effecten 
van de voorgenomen activiteiten en de alternatleven. Bij de vergelijking moeten 
doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden 
betrokken. Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de fmancH~le 
aspecten van de alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de 
alternatleven beter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-ef
fectrapportage echter niet verplicht. 

6 Zie ook bijlage 4, lnspraakreactie nummer 1. 

-10-



7. 

8. 

9. 

LEEMTEN IN KENNIS 

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oor
deelsvorming, moeten worden genoemd. Het doel van deze beschrijving is om 
een indicatie te krijgen van de volledigheid van de informatie voor de besluit
vorming. Beschreven moeten worden: 
• de onzekerheden die zijn blijven bestaan en wat hiervan de redenen zijn; 
• de mate waarin deze leemten de kwaliteit van de besluitvorming beinvloe

den. 
Informatie die voor de besluitvorming essentieel is, kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Het bevoegd gezag moet bij de besluitvorming een evaluatieprogramma op stel
len teneinde de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten 
te kunnen vergelijken en zo nodig voorzien in aanvullende en mitigerende 
maatregelen. Het verdient de aanbeveling dat de initiatiefnemer in het MER 
reeds een aanzet tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft, eens te meer daar 
er een sterke koppelingbestaat tussen de gebruikte voorspellingsmethoden, ge
constateerde leemten in kennis en het op te stellen evaluatieprogramma. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 
Voor de overige presentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER beknopt te houden; 
• achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbou

wen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te ne
men of ernaar te verwijzen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• kaartmateriaal (zo mogelijk) te voorzien van een leesbare ondergrond met 
de gebruikte geografische namen en een duidelijke legenda. 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

De samenvatting van het MER wordt vooral gelezen door besluitvormers en 
insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Ret moet als zelfstandig 
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het 
MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven. zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming7

]. inclusief de belangrijkste waarden 
van het milieu in het studiegebied; 

• de voorgenomen activiteit en de altematleven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bi) het uitvoeren van de voorgeno

men actlviteU: 
• het resultaat van de vergelijking van de altematleven (ZO mogelijk in tabel

vorm). 

7 Zle de boofdpunten van dlt advles op bladzyde 1. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het miUeu-effectrapport 

be- en verwerking van bouw- en sloopafval 
en verontreiningde grand 

Theo Pouw Beheer B.V. Utrecht 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 januarl 1995 waarin de Commissie 
in de gelegenheld wordt gesteld om advies uit te brengen 

• PROVINCIE:: UTRECHT 

Go"'onun 15 
Utrecht 

Tal.loon 030·589111 
Tolax7030S 
<, ,Mn .~ •• 

Postbul 80300 
3508 TIl Utrecht 

Commlssle V09/' de .-

mil!·. ;J·e!' i':!ra i'Pcrl age 
Aan de commiaaie v~~r de 

mi1ieu-effectrapportage 
Postbus 2345 ~---------'I-'·~1~1 
3500 GH Utrecht in~cbmQr. : ~AN. 1995'-. __ -1 

nummer : --r~3-qS" ___ ---j 

d=,sr.ier : ~ I t/iV\ '3. S;K. 

kopie naar : _3:-nfP<;..-hin( 

Datum 
Nummer 
Uw brief van 

Uwnummer 

Bijlogo 

10 januari 1995 
95430063 mvv 

Geachte commissie, 

Afdeling 

Referentie 
Doorkiesnr. 

Onderwerp 

v. & H. 
M. Achterberg 
030-5B3396 
WM/WVO;startnotitie 
mi1ieu-effectrapport 
uitbreiding Theo Pouw 
Beheer B. V., Iaotopen
weg 29 te Utrecht 

Hierbij de1en wij u mede dat wij op 18 januari a.s. het voornemen 
bekend zu11en maken van Theo Pouv Debeer B.V. tot het opste11en van 
een mi1ieu-effectrapport v~~r wijziging en uitbreiding van de 
inrichting aan de Isotopenweg 29 te Utrecht. 
Naast een verhoging van de doorzet van de huidige verwerkings
insta11aties voor met name bouw- en sloopafval, za1 ook een aantal 
nieuwe activiteiten worden ontp1ooid. 

De bekendmaking za1 worden opgenomen in de Neder1andse Staatscourant 
en in een tweetal p1aatse1ijke kranten. Een afs~hrift van de 
bekendmaking treft u hierbij aan. 

Voor het realiseren van de gewenste activiteiten zijn vergunningen 
vereiat op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. 

Het voornemen is weergegeven in de -in vijfvoud- bijgevoegde 
startnotitie. Deze startnotitie is bij ons binnengekomen op 10 
januari 1995. 

Wij nodigen u uit adviea uit te brengen over de richtlijnen voor de 
inhoud van het milieu-effectrapport. 

Het provincieklntoor Rijnsweerd is v.naf Utrecht CS 18 bereiken met: 
. GVU·lijn , 1 (rich1lng Of Ullhoi).. Vaft.r h.,l"adabv6senllBllon; 
. eN·lij" S1 Irich'ing VltnendaaJJ of CN.U,A 55 (Jlc:h,ing Zeis". 

beide vertrekkend vlna' hit' .ll t e e.bWSttJ'IItI11ion.. 



Tenaind~ u in de gl!llegenlleicS te a.tellen de eventul. ' reactiea in u"; 
adviaering te betrelclcen is de eindda.tum van de in~.geterm!jn gesteld 
op 15 februari 1995. ' 
De raac'tiea zullen zo spoedig rn.ogelijk na ontvangat aan uw COllUllieale 
worden doorgezonden. 

Jioogachtend, 
GedeputeercSe ataten van 

~TA~~· 
M. ll~eLerg 
jur.medew.burc8u Vergunni.ngen 

Bij]age 1. bIz. i.i 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de startnotltle in Staats courant nr. 16 
. d.d. 23 januari1995 

• 
I * PROVINCIE:: UTREC H T 

Milieubericht 
WeI milleubeheer' 
WeI veronlrelniging oppervlaklewaleren 
SI.r1no1i1le mllleu-eHe=lrapporlage 
n."" Pouw Doh"' B.V ..... n un do lsotopenwOV 29 leWeenl een 
nri<;tlling be:&ttmd tOl del cpo en OYCIIS.ag Vln gron(btol'fon (und en 
orft,d) YOOI de O'ond" 'A'Og' en wat&rbouw. 61 op- en ~O 'lI n zout 
Ion bChoovo Vtn pI,dhejO>bctSltljding'" do cps"g ~n -nono \Illn _ on aroop.",.L 
Op Nt le"at" 'lIn de iNic:h~ Is nau1.on putnbtntdnstllll.tlo t4We:RJ 
M" wulnl1llbtlt un...,.-z;,g Ion DGhOeve "'an NI reWgon WJ\ r6Cf'· ~ 
~nd. u n.:tloe p,ondI on ~blQ9CIi1~. 
Vt>Ol OU. IoIIcII, o; tIjn-op '6 "o, .. "nbe, 1!n3 v,'VUnninge" op grand 
vIII ~ AIvIl.Gtotltnw.t on CSO Wet Wl1onl,OWg;ng oppo~Btwaltton 
ver1eend. 

Thea Pouw Beheer heeh hel voomemen de doone' van de huicftge 
verwetkingsinslaQalies Ie vemogen. Hierbij wordI oak gedachlaan hal 
wassen van stromen die lis gevaar\itK afvallhOelen worden pekwalifl
ceerd. 
Tevens zullen niluwe actiYitei1en werden ontploold in de vonn van: 
.. biokIgisc:he voor/Nbehindeling van ~ronlr.inlocse grond en van -bIj 

he! wasproces vrij"omende- ,libben (cutlivering): . 
.. opwer1ten Vol" oebroken Bslab 101 vloeiblar w.genaSfBft; 
.. op- en ove.roJoO van uma"': . 
- .... l'W'C!l'kfnQi yan l.rn:Iore m(n.ol'3le afvalstotfen m de waslnslanalta lat 
l><.t"\II~bI ••• in<lp'''''''~1.n (_ grind, balla.lgrind .,e_); 

• bulk· en conla iner-overslag van veronlreWgda Ifvalslotfen Wuit 
· ' ochepen; 
• hoi oplenen . an _ V_11k vcot (Y8IDft~oinlgde) grand (en 

weKd'tt Inder~ minenllfe atvalslOften). 

VOM he! reatis,ren van deze uitbreiding van Yef'~ nod'ig op 
grand van de Wit milieubeheer en de Wet veronlreiniging oppeNtakl .. 
waltren. 
Ten behoeve van de besluitvorming op de aanvragen om vergUl'Vlingen 
moel een milieu-etlectrappotl (MER) worden opgesteld. In heI miJi~ 
etfedrapport wotdl besct"even wat de mfl~ van de voor· 
genome" a~ivileilen zijn. Gedepuleerde Slaten stellen rlchtUJnen CP. 
waaraan dit milieu-etledrapport moet YOkSoen. Voordal de richtlljnen 
worden vistgesteid kunnen opmerttingen 1ft Wlmen met belrekking IDI 
de w.oud van de ric:hllijnen kenbaar worden gemaakt aan het coftege. 
Om Ie komen 101 doze richllijnen Is dOOt The<> Pouw BoMe' op 
10 Januari 1995 H" slllrtnocilie inQecflend.1n deze SlartnotWfI zqn O.L 
., hooIdlijnen hel doel, de lard en omvang en de toeatte van de YOOf. 
genomen activit.itan beschreven. 

Totlnugellgglng 
00 _~ .. IIg! '"" 19 januari 101 en met 15 I,bl\l'~ 1995 I.r ruago 

,.". • • vorgunnlngon en mt~tiJZ"'II """ do ~ UItoctII, 

~~~.~II~~;":~:="!::t=::!'.t;"-:· 
loIttonlod>o .,,,,,,.k oncIo. ,.,mmllt ~30 · 58 33 96; 

• do _It Woehl. RovoIlUn 96 .. 11'_ op """cIogon van 
og")o ·12.OQuufenqn 13.30 · 1s..30w/ eftop~liI ttrWtns 
van 16.00 • 18.00 uur bQ de .r~'" 

Opmorlclngen 
Even' .... opmoJlllng.n mel belteIdOng 101 de op Ie .'elle" rIchIIljnen 
kuMen _"" lode. 'olen mel 15 I,bruori tgg5IChJIII.fijk-" 
~nd bIj Godepuleelde S'alen van Ln,echI, PocIbus 80300, 
35081H Ln.edlt 

1n1 ...... U. 
V_node< ~ IwnI U lichgodutendt do goheIe ptOCed<n 

• 

• _ 101 bu •••• Vorgunningen en miIiouzoIg, lot 030· 58 33 96, • 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Theo Pouw Beheer B.V. 

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Utrecht 

Besluit: vergunningverlening inzake de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging op
pervlaktewateren (Wvo) 

Categorie Beslult m.e.r.: 18.2, 18.4 

Actlviteit: De voorgenomen activiteit betreft het uitbreiden van de huidige inrichting van Theo 
Pouw Beheer B.V. Het gaat om een capaciteitsvergroting van de bestaande bedrijfsactiviteiten 
(bijvoorbeeld van de puinbreker en de wasinstaliaties). Daarnaast zullen een aantal nieuwe ac
tiviteiten worden ontplooid, zoals de realisering van een hal voor de cultivering van verontrei
nigde grond en slibben. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 23 januari 1995 
rtchtlijnenadvies uitgebracht: 22 maart 1995 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. J.H.J. van der Gun 
ir. J.L.P.M van der Pluym 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter 



BIJLAGE 4 

Lijst van lnspraaltteactles en adviezen 

nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

het college van Burgemeester en 
l. 090295 Wethouders van Utrecht utrecht 130295 

2. 140295 Ecotechniek av. Maarssen 230295 

3. 280295 Inspectie van de volksgezondheid Utrecht 010395 
voor de hygiene van het milieu voor 
Utrecht 


