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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport (MER) concreet de moti
vering aan te geven van de voorgenomen activiteit. Hierbij kunnen de ontwik
kelingen in het aanbod van de te bewerken afValstoffen. de beschikbare verwer
kingscapaciteit in de provincie Zuid-Holland en de beschikbare verwerkingsca
paciteit van Alphen Recycling worden betrokken. 
De keuze van de technieken dient te worden gemotiveerd op grond van een be
knopte weergave van de stand der techniek. 

De Commissie is van mening dat in het MER de relatie tussen de bedrijfsduur. 
de verwerkingscapaciteit en geur-. stof-. en geluidhinder in beeld dient te wor
den gebracht. Als op grond hiervan blijkt dat door de verruiming van de be
drijfstijden naar 24 uur per dag milieunormen (geluid. lucht) worden over
schreden. dan dienen in het MER capaciteitsvarianten. en/ofinrichtingsvarian
ten te worden meegenomen. 

De Commissie adviseert om voor de compostering van groenafVal zowel een va
riant op te nemen waarbij wordt uitgegaan van het tussentijds afVoeren naar 
een andere eindverwerker. als een variant waarbij wordt uitgegaan van het op 
locatie verwerken tot eindproduct. Daarnaast dienen uitvoeringsvarianten ont
wikkeld te worden waarbij ingegaan wordt op de methode van compostering. 
de methode en frequentie van omzetten. de wijze van beluchting (zuig- ofblaas
beluchting) en de methode van luchtreiniging. 
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1. INLEIDING 

Alphen Recycling bv heeft een inrichting op het bedrijventerrein De Schans te 
Alphen aan den Rijn, waar afval in ontvangst kan worden genomen, bewerkt, 
verwerkt en overgeslagen. De huidige Wet milieubeheervergunning (Wm) staat 
het verwerken van 174.000 ton afval toe. 

De initiatiefnemer is voornemens om met de bestaande installaties 755.000 ton 
afval per jaar te gaan verwerken l

]. Voor deze activiteit zijn vergunningen nodig 
in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging opper
vlaktewateren (Wvo). De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap 
van Rijn-Iand zijn bevoegd gezag voor respectievelijk Wm- en Wvo- vergunning. 
De pro-vincie Zuid-Holland treedt op als coordinerend bevoegd gezag. 

Bij brief van 14 mei 19972
] is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het milieu
effectrapport. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de 
startnotitie in de Staatscourane]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 4
]. 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
yen welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het mi
lieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen5], die zij in afschrift van het be
voegd gezag heeft ontvangen. 

1 De gewenste uitbreiding omvat zowel m.e.r.-plichtlge als niet-m.e.r.-plichtige onderdelen. 

2 Zie bijlage 1. 

3 Zie bijlage 2. 

4 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

5 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

MOTIVERING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Motivering van het voornemen 

Het MER moet concreet aangeven wat de motivering is van de voorgenomen 
activiteit. Bij de motivering kunnen worden betrokken: 
• ontwikkelingen in het aanbod van de te bewerken afvalstoffen en de be

schikbare bewerkingscapaciteit in de provincie Zuid-Holland (hierbij kan 
eventueel worden verwezen naar het provinciaal milieubeleidsplan6); 

• de bedrijfs- en eventuele milieudoelstellingen van Alphen Recycling by. 

De keuze van de technieken dient te worden gemotiveerd op grond van een be
knopte weergave van de stand der techniek (hoogwaardigheid). 

Doe1 

In de startnotitie wordt aangegeven dat de initiatiefnemer extra verwerkingsca
paciteit wi! aanbieden ten einde, het door aanpassing van het afvalstoffenbe
leid, toegenomen afvalaanbod te verwerken. 
Uit de motivering van het voomemen moeten dUidelijke concrete doelen van het 
voomemen kunnen worden afgeleid. De Commissie adviseert de doelstelling uit 
de startnotitie concreter te maken zodat altematieven goed kunnen worden af
gebakend. 

Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten gel
den bij dit voomemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, 
(ontwerp-)plannen en wetten, waarin deze zijn of worden vastgelegd. 
In het MER moet met name aandacht worden besteed aan het Provinciaal 
milieubeleidsplan, het bouwstoffenbesluit en de Nota stankbeleid. Besteed 
daarnaast aandacht aan de samenstellingseisen voor compost volgens het Be
sluit "Kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen". 
Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het verlenen van vergun
ningen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren. 

6 Zie ook inspraakreactie nr. 1 (bijlage 4) . 
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3. 

3.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Algemeen 

In de startnotitle wordt aangegeven dat de initiatiefnemer het voornemen heeft 
om de capaciteitsvergroting te realiseren door het aanpassen van de bedrijfstij
den (verwerkingsactiviteiten tussen 06.00 en 23.00 uur en aan- en afvoer van 
afvalstoffen 24 uur per dag). Dit betekent dat bij de beschrijving van de voor
genomen activiteit aan alle onderdelen van de inrichting (zowel de bestaande 
als de nieuwe), voor zover deze gevolgen voor het milieu hebben, aandacht moet 
worden geschonken. 

3.2 Voorgenomen activiteit 

De volgende onderwerpen dienen beschreven te worden: 

Situering 
• duidelijke plattegrond met de situering van de installaties ten opzichte van 

de omringende industrie en dichtstbijzijnde woonbouwing. 

Aanvoer en afvoer en acceptatie 
• frequentie (dag- avond- en nachtperiode) en wijze van aan- en afvoer (weg, 

water, spoor); 
• het acceptatiebeleid en acceptatiecriteria; 
• geef aan hoe de acceptatie van het groenafval wordt geregeld om ten minste 

te kunnen voldoen aan de standaard maatregelen zoals omschreven in de 
Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR). 

Be- en verwerking 
• de processchema's per afvalsoort, waarbij (in ieder geval voor de m.e.r.

plichtige activiteiten) het proces voor alle fasen in voldoende mate van detail 
dient te worden beschreven (de processchema's uit de startnotitie kunnen 
hierbij worden overgenomen); 

• de capaciteiten en rendementen bij relevante procesomstandigheden; de 
flexibiliteit om de processen aan te passen aan hoeveelheden, samenstelling 
en aard van de verontreinigingen van de aangevoerde stoffen. 

Eindproducten en reststoffen 
• maatregelen voor optimaal hergebruik of nuttige toepassing; 
• hoeveelheden, samenstelling en bestemmingen van de eindproducten en 

reststoffen. 

Emissies en emissiebeperkende maatregelen 
De beschrijving dient in ieder geval te resulteren in een overzicht van de emis
sies van: 
• de bestaande onderdelen/ activiteiten en van de inrichting als geheel; 
• de afzonderlijke onderdelen van de uitbreiding (zowel ten gevolge van de 

nieuwe activiteiten, als van verlenging van de bedrijfstijden); 
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• de toekomstige inrichting als geheel. 

Het MER moet aangeven welke emissiebeperkende maatregelen zijn ofkunnen 
worden genomen. Verder dient inzicht te worden gegeven in: 
• de werking; 
• de emissiereductie; 
• de wijze waarop de werking wordt gecontroleerd; 
• de mate waarin de maatregelen in overeenstemming zijn met de "stand der 

techniek". 

Naast inzicht in de emissies onder normale omstandigheden dienen de moge
lijke emissies bij storlngen en onderhoud te worden aangegeven. 
De volgende aspecten dienen te worden beschreven: 

Lucht 
• de emissies van stof en geur vanuit de bedrijfsonderdelen; 
• de verspreiding van stof en geur vanuit de inrichting. onder andere door het 

transport; 
• de (procesgeintegreerde) maatregelen per bedrijfsonderdeel om stof- en 

geuroverlast te beperken; 
• het rendement en de bedrijfszekerheid van de luchtzuiveringsinstallatie(s) 

bij normale- en piekbelasting. 

Geluid en trillingen 
• de geluidemissies zowel per bedrijfsonderdeel en de zich daarin bevindende 

installaties als van de inrichting als geheel; 
• de voorzieningen ter beperking van de emissie van geluid en trillingen; 
• de geluidemissies door transport. 

Water 
• beschrijf met behulp van een waterbalans de waterhuishouding; 
• geef aan op welke plaatsen in het proces het water wordt verontreinigd met 

BZV. ezv. stikstof. fosfaat. bestrijdingsmiddelen. ZWare metalen en orga
nische microverontreinigingen; 

• voor waterstromen die sterk kunnen varieren (zoals regenwater) moet de in
vloed van de variaties op de waterbalans worden aangegeven. vooral wat be
treft de te lozen strom en; 

• er moet een overzicht worden gegeven van het rioolstelsel. lozingspunten en 
bestemming van het water na het lozingspunt. Per lozingspunt moet een 
overzicht worden gegeven van de omvang (debiet en vrachten) en de sprei
ding; 

• geef een overzicht van maatregelen ter beperking van de emissies op het 
water. via de lozingspunten. 

Controle en monitoring 
Vermeld dient te worden. welke technische en organisatorische voorzieningen 
worden getroffen om een zorgvuldig handelen te waarborgen. Besteed aandacht 
aan de monitoring van de emissies naar lucht, water en bodem. 

-6-
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3.3 Alternatieven en varianten 

In de startnotitie wordt aangegeven dat in het MER aIleen aandacht zal worden 
besteed aan enkele uitvoeringsvarianten. Locatie- en capaciteitsalternatieven 
worden volgens de startnotitie in het MER niet behandeld. 

In het MER dient naar het oordeel van de Commissie de relatie tussen de be
drijfsduur, de verwerkingscapaciteit en geur-, stof-, en geluidhinder in beeld 
te worden gebracht. Als op grond hiervan blijkt dat door de verruiming van de 
bedrijfstijden naar 24 uur per dag milieunormen (geluid en lucht) worden over
schreden dan dienen in het MER capaciteitsvarianten enl of inrichtingsvarian
ten (verplaatsing van bijvoorbeeld de geluidproducerende installaties) te worden 
meegenomen. 

De Commissie adviseert om ten aanzien van de compostering van groenalVal 
een variant te ontwikkelen waarbij wordt uitgegaan van verwerking op de eigen 
locatie tot compost en een variant waarbij wordt uitgegaan van tussentijds af
voeren naar een andere eindverwerker. 

Daarnaast dienen uitvoeringsvarianten ontwikkeld te worden waarbij wordt 
ingegaan op: 
• de methode van compostering; 
• de methode en frequentie van omzetten; 
• de wijze van beluchting (zuig- of blaasbeluchting); 
• de methode van luchtreiniging (bijvoorbeeld biofilter of lavafilter). 

Binnen de inrichting vrijkomende restfracties dienen zo veel mogelijk beperkt 
te worden. Indien dit niet mogelijk is dient een zo hoogwaardige mogelijke 
toepassing gevonden te worden. In het MER dient te worden ingegaan op mo
gelijkheden om, door middel van zandscheiding, de hoeveelheid af te voeren 
veegvuil en kolkenslib te beperken. Tevens kan gedacht worden aan afvoer van 
veegvuil en het kolkenslib naar een bedrijf waar opwerking naar een meer 
hoogwaardige toepassingsmogelijkheid kan worden bewerkstelligd. 

3.3.1 Nulalternatief 

3.3.2 

In het MER kan volstaan worden met het beschrijven van de huidige milieu
situatie, inclusief de autonome ontwikkeling. Milieugevolgen van alternatieven 
moeten concreet worden gemaakt door vergelijking met deze referentie. 

Meest milieuvrlendelijk alternatief (mma) 

Bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief moet aandacht 
worden besteed aan de volgende punten: 
• mogelijkheden om de emissies naar de lucht (geur en stot) te reduceren; 
• mogelijkheden om de geluidhinder te reduceren; 
• alternatieve vervoerscenario's, waarbij gestreefd wordt naar zo veel mogelijk 

verplaatsingen over het water (en eventueel rail); 
• mogelijkheden voor reductie van het energieverbruik; 
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4. 

4.1 

4.2 

• minimalisering van de restfractie door toepassing van verdergaande schei
dingstechnieken. 

Ret meest milieuvriendelijke altematief moet: 
• realistisch zijn. dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer. alsmede binnen zijn competentie liggen; 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of ver

betering van het milieu. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEUGEVOLGEN 

Inleiding 

De bestaande toe stand van het milieu en de autonome ontwikkeling hiervan 
moet beschreven worden als referentie voor de beoordeling van de verwachte 
milieueffecten. 
Ret studiegebied omvat de locatie en haar omgeving voor zover daar effecten 
als gevolg van de voorgenomen activiteit kunnen optreden. De begrenzing van 
het studiegebied. die per aspect kan verschillen. dient te worden gemotiveerd 
en op kaart te worden aangegeven. 
De Commissie adviseert bij de beschrijving van de actuele situatie. de auto
nome ontwikkeling en de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen acti
viteit en de altematieven aandacht te besteden aan de in de volgende para
grafen genoemde aspecten. 

Lucht 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 
Geef inzicht in: 
• de ligging van de 1. 3 en 10 g.e./m3 -98 percentiel contouren; 
• de liggingvan de dichtstbijzijnde stankgevoelige objecten en aaneengesloten 

woonbebouwing; 
• de klachtenregistratie en klachtenanalyse (waarbij een relatie wordt gelegd 

tussen klacht en bron); 
• de thans optredende stofhinder. 

Milieugevolgen 
Op basis van de berekende geuremissies dient met behulp van het LTFD-ver
spreidingsmodel de ligging van de 1.3 en 10 g.e./m3 -98 percentiel contouren 
in beeld te worden gebracht. Eventueel kan ook een tussenliggende contour 
worden aangegeven. 
am inzicht te krijgen in de optredende geurhinder dienen zowel de contouren 
als de aaneengesloten en/ of verspreid liggende woningen of andere stankgevoe
lige objecten op een topografische ondergrond te worden aangegeven. 
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4.3 

4.4 

5. 

Geluid 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 
Geef een beschrijving van: 
• de akoestische situatie in relatie tot de vigerende geluidvoorschriften (Wet 

milieubeheer). Onderscheid dient te worden gemaakt in het equivalente 
geluidniveau en piekniveaus gedurende de dag-, avond- en nachtperiode; 

• de achtergrondniveaus (industrie en verkeer); 
• de geluidbelasting langs directe aan- en afvoerwegen; 
• het effect van eventueel nog te nemen maatregelen; 
• de klachtenregistratie en klachtenanalyse (waarbij een relatie wordt gelegd 

tussen klacht en bron); 
• de ligging van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten en aaneengesloten 

bebouwing. 

Milieugevolgen 
De geluidbelasting (equivalente geluidniveaus en piekniveaus per etmaalperio
de) dient bepaald te worden met inachtneming van de voorgeschreven richt
lijnen, zoals opgenomen in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 
rapport leG-reeks nr. lL-HR-13-01. Hierbij dient inzicht te worden gegeven in 
de bijdragen van de te onderscheiden relevante geluidsbronnen in dominantie
volgorde. Tevens moet de eventuele geluid- en trillingshinder als gevolg van 
transport van en naar de inrichting worden beschreven. 

Oppervlaktewater 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 
De huidige en toekomstige kwaliteit van het oppervlaktewater dient te worden 
beschreven voor zover de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater door 
emissies naar het water wordt beinvloed. 

Milieugevolgen 
Geef een beschrijving van de eventuele effecten van emissies naar het opper
vlaktewater. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten on
derling en met de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is in
zicht te geven in de mate waarin, dan weI de essentiele punten waarop, de po
sitieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantltatleve infor
matie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 

-9-
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6. 

7. 

8. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluitvor
ming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de 
consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

De Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland moeten bij 
de besluiten aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonder
zoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk op
tredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende 
maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling, datAlphen Recycling bv in het 
MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek geeft, omdat er 
een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspel
lingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten eva
luatieonderzoek. 

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 presentatie 
beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogeJijk te houden, onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

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

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een dUidelijke legenda erbij te voe
gen. 

-10-
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9. SAMENVATTING VAN BET MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordtgelezen door besluit
vormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de In
houd van het MER. Daarblj moeten de belangrtjkste zaken zijn weergegeven, 
zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen activiteit en de altematieven; 
• de belangrtjkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men actiViteit en de altematieven; 
• de vergelijking van de altematieven en de argumenten voor de selectie van 

hetmma: 
• belangrtjke leemten in kennis . 

-11-
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BIJLAGEN 

bij h et advies voor richtliJnen 
voor het milieueffectrapport 

Uitbreiding afvalbe- en verwerking op De Schans 
door Alphen Recyciing B.V., Alphen aan den Rijn 

(bijlagen 1 tim 4) 
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BIJLAGE 1 

Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 14 mei 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

iColltngskad e 1 

PaHbus 90602 
2509 lP Den ~bag 
Te le foon 070 441 66 l' 

Commissie voar de Milieu-effectrapportage 
·Pos tbus 234.5 
3500 GH UTRECHT 

Directie , Water en Milieu 
Afdeling : Algemeen Beleid en 

Co6rdinatie 
Contactpersoon , J. Verwoerd 
Daorkiesnummer : (070) 4.4.~74.55 

Telefaxnummer : (070) 44.~78~5 

1t{:1 ,,,.;"d. ,,;''''',"' s...~ Directi. Wat e r en Milieu 

co~:.Jar : 

kepis naar : 

Cemmi-.sie voor de 

mmeU-Gfiectrappoc1age 

r :1! MEl 19S7 

Ons kenmerk : DWM/~36748 
Uw kenmerk ,-

Bijlagen : 6 

Onderwerp : startnotitie van Alphen Recycling B . V. voor uitbreiding van 
de bestaande inrichting aan de Schans te Alphen aan den 
Rijn . 

Den Haag, ~4 mei ~997 . 

Namens Gedeputeerde Staten van zuid-Holland doen wij u hierbij toekomen een 
door Alphen Recycling B. V . ingediende startnotitie. De startnotitie is op 
~~ april ~997 ontvangen. 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om de bestaande inrichting aan De Schans 
te Alphen aan de Rijn uitbreiden. Met deze uitbreiding wil men grotere 
hoeveelheden afval kunnen bewerken . 

Hierop is de m.e.r.-regeling ex Wet milieubeheer (Wm) van toepassing . De 
m. e.r.-plicht wordt in dit geval gekoppeld aan de te nemen besluiten op 
aanvragen ingevolge de Wm en WYo. 
V~~r de vergunning in het kader van de Wm zijn Gedeputeerde Staten bevoegd 
gezag. Voor de vergunning in het kader van de Wvo is het Hoogheemraadschap 
van Rijnland te Leiden het bevoegd gezag . 

Op grond van de Wm zijn Gedeputeerde Staten belast met de gecoordineerde 
voorbereiding en behandeling van het Milieu-Effectrapport. 

In dit verband is thans aan de orde het inwinnen van adviezen over de op te 
stellen richtlijnen voor de inhoud van het MER . 

H.t SI<lbouw •• n de Kon ' ''Sllto..de II m<ll het IIp<I,,b,., v ~' voe, ".rel. b." v i . 111'. ".mll l"en , en t 
en de butlll"_" U. '5 . '1, '1, '0, '5. :14,0. 14, en 14a, Het IiSlt op lui", 10 ,,"InuUn lop.n ",n IUUon Den HUSI CS 





I" hot kadCIr voon "Hr r <>p _at" h overleg ge voerd _~ "lph"" Recycling •• v. 
ove r da aurtnodtia _.". r . De ... erslag van d .. z .. a t ap r aken vindt u terug in 
de atartnotitie . voor .. ;a t betreCt d .. r .. ik.,ijdte .. n <1i"Pgeng v. n hot HER h 
durin .engege""n da< wordt ultgegean "an d .. beataend .. lokatie, d" beataande 
inrtehdng i ndude! d" aorte"rln.tallatie. puinbre ker an transpor uoUtea . 
~r zullon 9 <l=on ellpacit .. itl"e ran ten wordon ultgo .... rkt. In do .tartnotltl .. 
word .. n voouttlllen 'l"d,.n o" .. r d. In be8ehou .. lng t il ,,,._n 
"I tvoe ri ngGv.riant .. n. 
In h .. t voorove rleg over d ... tertnotiti. is oOk geconclude .. rd det d .. 
_atgtlv .. nd<l= otili .. .. · ... pect"n voor d .. n activitelt geluid. lucht (g .... r /ato!1 
e n oppervlek t .. yat .. r ~i jn. 

Wij ~ijn van _ning det In de atannotitie d .. prohl .......... lUng. doel In 
beelultvo ..... lng .. n d .. voorgenom.n activit .. it <>9 d e h voor het KElt voldoende 
zi j n be.ehre"'n. 'li j zijn nle .. VOOrn_na _ in de riehel !jn .. n n ad .. re 
infer_tie o"er d,,~" onder .. erpen ee vragen. ""er d e eaillnfo""'''I .. ov .. r d .. ~e 
onder .. erpan tal terug te v i nde n zijn in de vergunning".n"ugen . 

wlj veuoeke n u "y "d"I ... "OOt riehtlijnen toe te apielen 01> de 
bov"ngenoeoode _etg .. v .. nde _illeu· .. Hecten van de voofge,,-" actlvlteit . 

G!!l e t OS> anlkel 7 . 14. twefll .. lid "en de lflii z 1en w1:1 , ....... dv1",. ten •• nden 
van de richtll1nen uiterlijk 21 1u l i 1997 t .. ge ... t. De bek .. ~klng van het 
voorne ... n I. te uwer in (o~tie bijgevoegd. 

dlrecteur Directle water en Mille .. 

/' . - { 

/- ----//- ... -

.. .- ... ", 

BIJlago I, biz. U 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 89 d.d. 14 mei 1997 

Inspraak Milieu-effectrapportage 

Onderwerp 
Alphen Reqodlng B.V. te Alphen un den RJjn wil de bestalnde Inrldrting .In 
De 5chan< te Alphen Aln den Rljn uitbreiden. Met d ... ultlnidlng wil men 
grot .... ~heden afval kunnen bewer1ten. Door de bew«ldng zuI1en midu
J1romen onlstaan die .fgezet kunnen worden \/0()( hergebnlilc of and .... nuttig< 
t_lngeR. De beweri<lngsactiviteiten <Ijn (Ilhonkelijk .. n de afvalsoort): 
00<teren. _ broken, ontwlte<en en ~ Oalomaast Is men womemens 
om een ovenI.gkade YOO( GFT· en huishoudelijk atv.l te relliseren. Door het . 
realiseren yan een oveRlagkade z.al trolnsport v .. n ft'Sidustromen niet .. Ileen. 
<oals nu het g ... 1 is, _ de weg. maa, voor eon belangrijk deel ook oV... 
w."t ... kllnnen plutMnden (n .. , YefWadlting cifU 17.500 containers per jaar). 

Procedure 
Voo< deze uitbrelding moeten vetlIunnlngen op grond van de Wet mllieubeheer 
(Wm)endew.,t __ glng~ (Wyo).-deneangew&agd. 

~ doze wrgunnlngen kunnen worden aange'mIOgd en In bekandellng 
kunnen worden _ moet eent duldellJk zijn wat de effecten ziJn van 
deze adIvIteIten op het milieu. 
Dit wordt beschrewn In eon MH~ (MERI • • 

Voordevergunnlngverlenlng In hetUcler_deWvo Ishet~ 
von Rijnland to leIden het beYoegd gezag. Voor de vetlI~ng In het 
kader van de Wm Is het <Dllege von Gedeputeerde St.aten von Zuld-liolland 
beYoegd gezag. 
Het ~ von Rijnland en GedeputeenIe 5taten van Zuid-HoIIand 
_ de rk!1tIljnen op _n het MER .. I moeten wIdoen. 

MEIl op 1It_.t 
De provtnde ZulcHiolland streelt or naa' om de mil~ectrapportlg< toe te 
Ipitsen op de ..... tgewn<ie rnll~ In het ~ _I betekent 
dit dlt """'01 de mnieuaspe<ten Iudlt (geurlstof). geluid en oppeM.ktewate< 
In het MER un d. orde moeten komen. Omdat het om ultbreIdlng van de 
_and. Inridltlng gut zullen geen locatle-olternatl ...... -... gaorngd. 

De afvolstaffen kunnen met beIlu4>'" de be<!Nftde1n$tal1a1/es.-den bow<tIct. 
Demalve ui ... ln het MER _ wit _ het beweri<en van afvalrtoffen 

ultgegaan worden von de bestaande bewer1tlngsinstallati .. binnen de Inrid)ting. 
Het c";"posteren van _fvalnl op eon Indere pluts binnen de inrichtlng 
gun pllltsvinden. 

tnapr •• k 
Voordat de richtJljnen worden vastgestekf kan eenieder oPmer1dngen en 
wensen met be~klng tot de Inhood .. n de richtiijnen kenbaa.r maken lin het 
coffege v.n Gedepc.rteerde Staten nn Zuid-HoUand. Dit college co6rdineert. de 
voorberelding en de beh.andeling van deze MER-proce<:iure. 

De ItIrtnotitie voor de MEII1'<oced ..... IIgt met Inglng yon 20 mel 1997 
tot en met 16juni 1997t1idem kantooru,en ter lnuge: 

In het (voonnalige) Prcwiociehuis. Konlngskade 1 te Den Haag. 
kame, D ~37 tel.n,. (070) 4416697; 
in het kantoor van het. Hoogheemr<ladschap van Rijnland. 
e"-rut 59. te telde ... tel.n,. (071) 5168268. 

Buiten kantooruren 15 inuge van de stukken ~ijk na telefonische afspraak. 

Opmerkingen met betrekklng tot delnhoud van de te geven ridltlljnen kunnen 
tot en met 16 Junl 1997 scnriftelljk WOtden Ingediend bij het college von 
Gedeputeerd. Staten van Zuld-Holiand. Portbus 90602, 2509 LP ·'.(;ravenhage. 

InUcht'ngen 
Voor nadere ir;\lichtingen kunt u zkh wrenden tot de heer J.N.B. V~d. 
teL ..... (070) 4417~SS of m .... OllW 5. \k(aa,. tel.n,. (070) 4416697. 

D'NMlrJ1 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Alphen Recycling bv te Alphen aan den Rijn 

Bevoegd gezag: Provincie Zuid-Holland (coordinerend) en Hoogheemraadschap van Rijnland 

Besluit: vergunning verlening ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) 

Categorie Besluit m.e.r.: 18.2 

Activiteit: Alphen Recycling bv heeft een inrichting op het bedrijventerrein De Schans te 
Alphen aan den Rijn. waar afval in ontvangst wordt genomen. bewerkt. verwerkt en over
geslagen. De httidige Wet milieubeheer vergunning (Wm) staat het verwerken van 174.000 ton 
afval toe. De initiatiefnemer is voomemens om, door een verruiming van de bedrijfstijden, met 
de bestaande installaties 755.000 ton per jaar te gaan verwerken. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 14 mei 1997 
richtlijnenavies uitgebracht: 15 juli 1997 

SamensteUing van de werkgroep: 
mw. ing. E.L. Baukema 
drs. J.J.M.B. Heuer 
drs. J.L.P.M. van der Pluym 
Illr. J.W. Kroon (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

Dr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 970616 Zuid-Hollandse Milieufederatle Rotterdam 970627 

3) 



, 
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