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HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES 

NV A VIRA heeft het voomemen om de bestaande inrichting uit te breiden met 
een thermische conversie-installatie met een capaciteit van ca. 200.000 ton per 
jaar. De volgende onderwerpen beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor 
het MER. 

Probleem- en doelstelling 
Het MERzal informatie dienen te geven over de maximale capaciteit te verb ran
den materiaal. Aangegeven dient te worden welk deel van deze capaciteit benut 
wordt voor verbranding van 
• papierresidu afkomstig van CDEM; 
• papierresidu afkomstig van andere papierfabrieken; 
• minerale afvalstoffen afkomstig van andere industrieen dan de papierindu

strie. 
Daarbij dient aangegeven te worden welke criteria voor acceptatie zullen wor
den gehanteerd. 

Voorgenomen activiteit en variant en 
Er bestaat nog geen ervaring met de onderhavige specifieke toepassing van de 
wervelbedverbranding. Het MER dient inzicht te geven in hoeverre de gegevens 
gebaseerd zijn op meetresultaten en extrapolatie of anderszins zijn aangeno
men als te hanteren uitgangspunten voor de installatie. 
Daarbij dient specifiek te worden ingegaan op de motivering waarom, zoals in 
de startnotitie beschreven, naar verwachting zal kunnen worden volstaan met 
een stofafvangsysteem als rookgasreiniging. 
Tevens dient ingegaan te worden op de invloed van verwerking van andere af
valstromen dan ontinktingsresidu op de procescondities en de toepassingsmo
geUjkheden van het eindproduct. 

Cumulatie mnteueffecten 
Bij de beschrijving van milieueffecten dient met name aandacht besteed te wor
den aan de cumulatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de autonome 
ontwikkeling op het bedrijventerrein waarop NV AVIRAgevestigd is. De milieu
effecten dienen niet alleen in relatieve zin beschreven te worden maar ook in 
absolute zin. 
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1. INLEIDING 

NV A VIRA heeft het voornemen om de bestaande inrichting uit te breiden met 
een thermische conversie-installatie met een capaciteit van circa 200.000 ton 
per jaar. 
In de installatle wordt primair beoogd om ontinktings- en waterzuiveringsresi
duen aikomstlg van papier- en kartonfabrieken met behulp van een vorm van 
verbranden (thermische conversie) om te zetten in secundaire grondstoffen die 
geschikt zijn voor hergebruik. N. V. A VIRA is hiervoor een overeenkomst aange
gaan met CDEM Holland BVlJ. Daarnaast zal papierresidu van andere papier
fabrieken verwerkt gaan worden en minerale afvalstoffen met een vergelijkbare 
samenstelling als papieresidu, aikomstlg van andere industrieen dan de papier
industrie. 

Voor het realiseren van de activiteit is vergunning nodig ingevolge de Wet mi
lieubeheer (Wm)2J. Voor deze vergunning moet op grond van het Besluit milieu
effectrapportage de m.e.r.-procedure worden doorlopen. Bevoegd gezag is het 
college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

Bij brief van 13 mei 1997 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Gel
derland de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid 
advies uit te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het milieueffect
rapport (MER) (zie bijlage 1). 
De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitle in 
de Staatscourant van 28 mei 1997 (zie bijlage 2). 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3J. 
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
ven 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 opmerkingen4J. die zij in afschrift van het be
voegd gezag heeft ontvangen. 

1 CD EM-Holland is een samenwerkingsverband van de papierfabrieken Celtona bv te Cuijk. Paplerfabriek 
Doetlnchem bv te Doetlnchem. EDET Nederland bv te TIlburg en Mayr-Melnhof te Eerbeek. 

2 Op basis van de informatie uit het MER za1 moe ten bl1jken of een aanpassing van de Wvo-vergunning 
noodzakel1jk is. Vooralsnog is het Zuiveringsschap Oost-Gelderland met betrokken bij de procedure. 

3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

4 Bljlage 4 geeft een 11jst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10, lId 1. onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschryving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

Artikel 7.10, lId I, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waarvan het mi
lieueffectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursor
ganen. die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven." 

Probleemstelling 

Het MER dient te bescbrijven voor welke knelpunten het voornemen een oplos
sing tracht te geven. Uit de startnotitie blijkt dat A VIRA NV het voornemen 
he eft om circa 165.000 ton reststoffen per jaar van de papierindustrie te gaan 
verwerken van de in het totaal circa 300.000 ton die in Nederland vrijkomt. 
Tegen deze achtergrond dient in de probleemstelling aan de orde te komen: 
• omvang en plaatsen van herkomst van totaal in Nederland vrijkomende ont

inktlngsresiduen, minerale reststoffen en papierzuiveringsslib, die voor de 
onderhavige verwerkingstechniek geschikt zijn; 

• hoeveelheden, sam ens telling en herkomst van de aan te voeren materialen 
(ontlnktingsresiduen, minerale reststoffen en papierzuiveringsslib) voor de 
komende vijf it tien jaar; 

• mogelijkheden en beperkingen tot uitbreiding van de voorgenomen capa
citeit al dan niet op de voorgenomen locatie; 

• de voor- en nadelen van het voornemen ten opzichte van andere (bestaande) 
vormen van thermische verwerking. 

Wat betreft de locatie dient te worden beschreven welke (milieu)argumenten 
hebben geleid tot de keuze van het bestaande terrein van AVIRA. 

Techniekkeuze 
Het MER dient gemotiveerd aan te geven welke voor- en nadelen de gekozen 
techniek heeft ten opzichte van andere toepassings- en verwerkingstechnieken. 
Daarbij worden in ieder geval de milieuaspecten (mate van hoogwaardig) herge
bruik en energiegebruik betrokken. 

Doel 

In de startnotitie wordt het doel beschreven om te komen tot een structurele 
oplossing voor een aantal reststoffen van papierfabrieken, Het betreft afvalstof
fen die vrijkomen bij de recycling van oud papier, te weten ontinktlngsresiduen 
en zuiveringsslib. 
In het MER zal beschreven dienen te worden welk doel gediend wordt met het 
blijven verwerken van een deel van het ontlnktlngsresidu op de locatie van her
komst en met welk doel afvalstromen, anders dan ontinktingsresidu, verwerkt 
gaan worden. Tevens dient te worden aangegeven of uitbreiding van de install a -
tie wordt voorzien. 
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Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moet aangegeven worden welke ruimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van alternatieven die gunsttg zijn voor het milieu. 

2.3 Besluitvonning 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtel1jke beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voornemen. 
Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en 
wetten, waarin deze zijn of worden vastgelegd. 
Tevens moet aangegeven worden welke beoordelingscrlterla, grens- en streef
waarden aan het vigerende milieubeleid kunnen worden ontleend. 

Aangegeven moet worden of er in (de omgeving van) het studiegebied gebieden 
llggen, die op grond van milieuaspecten een speciale status in het beleid heb
ben of krijgen. De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatie
yen moeten eveneens worden aangegeven. 

Het onderhavige voornemen vloeit voort uit een meerjarenafspraak tussen de 
provincie Gelderland en de Gelderse papier- en kartonindustrie ter uitvoering 
van het huidige Provinciale Afvalstoffenplan III. Zo mogelijk dient te worden 
aangegeven of en zo ja, in welke andere provincies soortgelijke afspraken be
staan c.q. worden gemaakt met aangeven van de status, onder andere ten aan
zien van de import van het afval van Noord-Brabant naar Gelderland. 
Tevens dient te worden beschreven op welke wijze de verwerking van andere 
stromen dan die afkomstig van de papierlndustrie, past binnen het provinciale 
en nationale beleid. 

Het besluit/ de besluiten waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstan
tie(s) die dit besluit/ deze besluiten zuBen nemen moeten worden vermeld. 
Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit ge
schiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn 
betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later 
stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realise
reno 
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3. 

3.1 

3.2 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7.10, lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschryving van de voorgenomen acttviteit en van de wiJze waarop 
ziJ zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarvoor, die redeliJkerwys in beschouwing 
dienen te worden genomen." 

Artlkel 7.10, lid 3 van de Wm: 
''Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschryven altematieven behoort in ieder geval het alter
nattef waarbiJ de nadeltge gevolgen voor het mUieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet 
mogelyk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande rnogelykheden ter bescherming van 
het mUiell, zoveel mogelyk worden beperkt" 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor 
zover deze gevolgen hebben voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze be
schrijving te baseren op deelactiviteiten. Daarbij dient eveneens aandacht te 
worden besteed aan neven- en vervolgactiviteiten. Ook bij het zoeken naar al
ternatieven kan het zinvol zijn uit te gaan van een analyse van de voorgenomen 
activiteit in deelactiviteiten. 

Verder verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten 
die plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/ aanleg) en de gebruiksfase (ge
bruik en beheer). 

Preventleve en mltlgerende maatregelen 
Bij elk alternatief moet worden aangegeven welke preventieve en mitigerende 
maatregelen worden getroffen 

Voorgenomen activiteit 

Er bestaat nog geen grootschalige ervaring met de onderhavige specifieke toe
passing van wervelbedverbranding. Deze ervaring wordt opgebouwd door reeds 
verrichte proefneming op laboratoriumschaal en nog uit te voeren onderzoek 
op demonstratieschaal. In het MER dient in de vorm van een of meer bijlagen 
een samenvatting te worden opgenomen van dit onderzoek op lab- en pilot
schaal. In deze samenvatting dient inzicht gegeven te worden in de gemeten 
waarden en dient tevens te worden opgenomen welke effecten een rol spelen 
bij de opschaling van de oven en van de toegepaste rookgasreiniging5l. 
Duidelijk dient te worden vermeld welke onnauwkeurigheden kunnen ontstaan 
bij de opschaling. Bij de voorspelling van de emissies en de milieueffecten dient 
te worden uitgegaan van gemeten waarden plus eventuele onnauwkeurigheden. 

Het MER dient bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alter
natieven aandacht te besteden aan de volgende aspecten. 

5 Zie ook bijlage 4, lnspraakreacties 2, 3 en 4. 
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3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 . 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Algemene informatie 

• Processchema's en water-, energie- en massabalansen vanaf de aanvoer tot 
aan het eindproduct6 j; 

• beschrljving van onderdelen die nieuw worden gebouwd; 
• beschrljving van delen van de bestaande installaties die worden benut; 
• ligging van de installaties ten opzichte van bestaande installaties bij de 

AVIRA en ten opzichte van gevoelige objecten in de omgeving. 

Herkomst materiaal 

• Herkomst en samenstelling (zware metalen, organische microverontreini
gingen) en verbrandingswaarde van de aangevoerde materlalen; 

• acceptatiecrlterla van het te verwerken materlaal en de toepassing van het 
acceptatiebeleid7 j. 

Aanvoer en transport 

• De ontsluiting van het terrein voor aan- en afvoer ten behoeve van de ther
mische conversie-installatie8 j; 

• wijze, frequentie en tijdstippen van aanvoer en transport (zowel extern als 
intern). 

Opslag 

• Opslagfaciliteiten (inclusief situering); 
• capaciteit van de opslag in relatie tot de productie van afvalstoffen. 

Eventuele voorbehandellng 

• De wijze van uitvoerlng van de voorbehandeling; 
• de locatie van de voorbehandeling; 
• de vrljkomende stromen. 

Thermische behandellng 

• Energiehuishouding inclusief het gebruik van vrijkomende warmte in het 
Integraal Energie Systeem (IES) van NV AVIRA; 

• werking en bedrljfszekerheid van de thermische installatie; 
• procescondities in de oven en de correctiemaatregelen bij overschrljdingvan 

die condities. Daarbij dient specifiek te worden ingegaan op de invloed van 
de verwerking van andere afvalstromen dan ontinktingsresidu op de gehan
teerde procescondities. 

6 Zle ook bljlage 4. inspraakreactie nr. 3. 

7 Zle ook bljlage 4. inspraakreacties 2 en 3. 

a Zie ook blJlage 4. inspraakreacties 3 en 4. 
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3.2.7 

3.2.8 

Rookgasreiniging 

• Noodzakelijke rookgasreinigingsstappen met de daarin te verwijderen mate
rialen en te bereiken rendementen; 

• eventuele combinaties met andere onderdelen van A VIRA. 

Eindproduct en afvalstoffen 

• Kwaliteit (samenstelling) en hoeveelheid van het eindproduct, de variatie 
daarbinnen mede in verb and met de eisen die vanuit de technologie of van
uit het milieubeleid worden gesteld; Daarbij dient specifiek te worden inge
gaan op de invloed van de verwerking van andere afvalstromen dan ontink
tingsresidu op de kwaliteit van het eindproduct9

]; 

• het eventuele ontstaan (kwaliteit en kwantiteit) van afvalstoffen uit het pro
cede en de verdere verwerking van die afvalstoffen binnen ofbuiten de in
richting; 

• afzetmogelijkbeden van de eindproducten met mogelijke knelpunten nu en 
in de toekomst. Daarbij dient te worden gemotiveerd op welke wijze wordt 
voldaan aan de daarvoor geldende normen, zoals blJvoorbeeld vastgelegd in 
het Bouwstoffenbesluit. 

3.3 Alternatieven 

3.3.1 Algemeen 

De keuze van de beschouwde alternatieven moet worden gemotiveerd, evenals 
de selectie van het eventuele voorkeursaltematief. Bij de motivering gaat in het 
MER vooral de aandacht uit naar de milieuargumenten. 
In ieder geval moet het meest milieuvriendelijke altematiefworden beschreven. 

De in de startnotitie beschreven varianten dienen in ieder geval in het MER te 
worden beschreven, te weten: 
• wijze van lossen en opslag van het aangevoerde papierresidu gericht op be

perking van stof- en geuremissies; 
• afzuiging van lucht uit opslagrulmten, die zal worden gebruikt als verbran

dingslucht om geuroverlast te beperken; 
• voorbehandeling van papierresidu, bijvoorbeeld drogen, met behulp van 

restwarmte tot een voldoende laag watergehalte om autotherme procesvoe
ring mogelijk te maken; 

• verdergaande rookgasreiniging, met name gericht op de reductie van NOx; 

• een alternatieve opslagmethode van het eindproduct. 

9 Zie oak bijlage 4, inspraakreactle 3. 
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3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

Nulalternatief 

Uit de startnotitie blijkt dat het nulalternatief niet als reeel alternatief wordt 
meegenomen. Er kan daarom worden volstaan met het beschrijven van de hui
dige situatie en autonome ontwikkeling lO

] als referentiekader. 

Meest mllieuvrlendeUjk altematlef 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

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

betering van het milieu. 

De Commissie beveelt aan in ieder geval de volgende aspecten te onderzoeken: 
• minimalisering van de hinder die veroorzaakt wordt door de installaties op 

de inrichting en van het transport; 
• minimaliseren van de emissies naar de lucht door toepassing van de best 

bestaande technieken II]. 

Emissies en mUieuvoorzieningen 

Algemeen 
Om een beeld te krijgen van de emissies en de werking van de milieuvoorzie
ningen bij de alternatieven en varianten, dient het MER de concentraties en 
hoeveelheden milieubelastende stoff en uit de installaties te geven en de wer
king van de milieuvoorzieningen. 

Luchtemissies en reinigingsvoorzieningen 
• emissies van stof, zoutzuur, fluorwaterstof, zwaveldioxide, stikstofoxiden, 

koolmonoxide, dioxinenl2l/furanen enzware metalen waaronder in het bij
zonder kwik en cadmium; 

• emissies van geurhoudende stoffen en voorzieningen ter beperking daarvan; 
• de werking van de reinigings- en filteringsprocessen in de opstartfase, bij 

normale bedrijfsomstandigheden en bij piekbelasting; 
• de relatie tussen de emissies naar de lucht en de keuze van de rookgasrei

niging; 
• de maatregelen die worden genomen wanneer emissies belangrijk hoger zijn 

dan tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden (storingen, opstarten, andere 
receptuur, et cetera); 

• de luchtemissies in de directe omgeving als gevolg van toename van trans
portbewegingen 13]. 

10 Zle hoafdstuk 4 van dlt advies. 

11 Zle oak bljlage 4 . inspraakreactie nr. 4. 

12 Zie ook bljlage 4. inspraakreacties 2, 3 en 4 . 

13 Zie ook bljlage 4. inspraakreactie 3. 
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4. 

Emissies naar het oppervlaktewater en waterzuiverlng 
Wanneer in het MER een variant wordt beschreven waarbij sprake is van lozing 
van afvalwater op het riool. dient het MER de volgende informatie te geven: 
• samenstelling en hoeveelheid (verontreinigde) waterstromen vanuit ontwa

tering en eventueel uit de rookgasreiniging naar de zuivering met name bio
logisch zuurstoiVerbruik. chemisch zuurstoiVerbruik. N. P. Sen zware me
talen; 

• de samenstelling van deze stromen bij normale bedrijfsomstandigheden en 
bij eventuele storingen. 

Geluldemissles 
• emissierelevante bronsterktes van continue en incidentele geluidbronnen; 
• piekgeluiden vanuit de inrichtlng; 
• voorzieningen ter beperking van de emissie van geluid; 
• geluidemissies als gevolg van transportbewegingen. 

Calamlteiten 
Het MER dient inzicht te geven in de mogelijke calamiteiten die ontstaan door 
uitval van voorzieningen. plotselinge omstandigheden et cetera. Voorts wordt 
aangegeven welke maatregelen worden genomen om de risico's van ca1amiteiten 
te beperkenI4]. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artlkel 7.10, lJd I, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschryving van de bestaande toestand van het milieu, (}oor zover 
de voorgenomen activiteit oj de beschreven aLtematieven daarooor gevolgen kunnen hebben, aLsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu. indien de activlteit noch de aLtematleven worden 
ondernomen. " 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied. inc1usief de autono
me ontwikkeling hiervan. moet worden beschreven als referentie voor de te ver
wachten milieueffecten. 

Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ont
wikkeling van het milieu. zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de 
alternatieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijv1ng moet het MER uitgaan 
van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds 
genomen besluiten over nieuwe activiteiten. Hierbij dient in ieder geval reke
ning gehouden te worden met de uitbreiding van de activiteiten op het bedrij
venterrein waarop N.V. AVIRA is gevestigd. 
Als niet zeker is of bepaalde ingrtjpende activiteiten zullen doorgaan of niet. 
dan kunnen hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

14 Zie ook bijlage 4, inspraakreacties 2 en 3. 

-10-



5. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en 
haar omgeving. voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen 
gaan optreden. Per milieuaspect (lucht. bodem. water. enzovoort) kan de om
yang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht wor
den gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten 
zoaIs 
woonbebouwing. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 7.10. lid 1. onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten m1nste: "een beschrfjving van de gevolgen voor het milieu. die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlyk de altematieven kunnen hebben. alsmede een motivering van de wyze 
waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende aIgemene richtlij
nen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet. waar nodig. de 

ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte. mitigeerbaar
heid en compenseerbaarheid; 

• per milieugevolg moet worden beschreven of het omkeerbaar is; 
• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 

besteed; 
• expliciet dient te worden ingegaan op cumulatie van effecten van emissies 

aIs gevolg van het voornemen en de overige activiteiten van de A VIRA en de 
activiteiten in de directe omgeving op het bedrijventerrein. waarop de A VIRA 
gevestigd iS15); 

• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven 
zoaIs effecten als gevolg van toename van het wegverkeer naar en van de in
richting; 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' wor
den gebruikt; 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld; 

• de manier waarop miUeugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal; 

• vooral aandacht moet be steed worden aan die effecten die per alternatief 
verschillen of die welke de gestelde normen (bijna) overschrijden; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van de aanlegfase en de gebruiksfase 
te worden betrokken; 

• minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd; 
• de samenhang tussen vooral de volgende milieugevolgen moet worden be

schreven. 

15 Zie ook hijlage 4, inspraakreacties 2, 3,4, 5 en 9. 

-11-



De Commissie vraagt in dit MER met name aandacht voor een kwantltatleve 
beschrijving van luchtverontreiniging. geur en geluid. Daarbij rekening hou
dend met de effecten als gevolg van toename van transportbewegingen. Voor 
de aspecten water en veiligheid kan volstaan worden met een meer kwalitatleve 
en globale beschrijving. 

Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang. 

Lucht 
• bestaande geurbelastlng op gevoelige bestemmingen en de gevolgen op de 

geurhinder door het voomemen 16]; 
• de emissies vanuit de inrichtlng met de verspreiding daarvan; 
• emissies als gevolg van toename van transportbewegingen in de directe om

geving. 

Geluid en trUlingen 
• bestaande belastlng op geluidgevoelige bestemmingen en de toename van 

die geluidbelastlng vanuit de inrichtlng; 
• de geluidhinder ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichtlng; 

waarbij het studiegebied arbitrair kan worden gesteld op de wegen waar het 
verkeer ten gevolge van het voornemen met 20% toeneemt ten opzichte van 
de bestaande situatle; 

• trillingshinder ten gevolg van de inrichtlng en het verkeer van en naar de 
inrichtlng binnen 50 meter uit de weg. 

Oppervlaktewater 
• indien er afvalwater vrijkomt bij een der altematleven of varianten. de sa

menstelling en het debiet bij normale bedrijfsomstandigheden. het op
starten van de installatle en bij stortngen. 

Exteme veUigheid 
• de exteme veiligheidssituatle rondom de inrichtlng als gevolg van een cala

miteit met een redelijkerwijs grootst denkbare gevolg. 

16 Zie ook bijlage inspraakreactie nr. 5. 
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6. 

7. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

ArtJkel 7.10, lid 1. onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelYking van de ingevolge onderdeel d beschreven te venvachten 
ontwikkeling van het mUieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi
teit. alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwlng genomen alter
natieven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten on
derling en met de referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin. dan weI de essentH~le punten waarop. de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de altematie
ven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve in
formatie plaatsvlnden. 

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

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt. beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende alternatieven. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

ArtJkel 7.10, lid I, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzlcht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrgvin
gen [d.w.z. van de bestaande mllieutoestand en autonome ontwlkkeling daarvan, resp. van de mi
lieueffectenl ten gevolge van het ontbreken van de benodlgde gegevens." 

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. 
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8. 

9. 

EvALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Hei bevoegd gezag dat een beslult heeft genomen, by de voorbereidlng waaroan een mUleueifectTap
port is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activitelt voor het mUleu. wanneer zIJ 
wordt ondemomen oj nadat zIJ is ondemomen." 

Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten bij het besluit aangeven op welke 
wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de 
voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen verge
lijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Ret verdient 
aanbeveling. dat N.V. AVIRAin het MER reeds een aanzet tot een programma 
voor dit onderzoek geeft. omdat er een sterke koppeling bestaat tussen on
zekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden. de geconstateerde leemten 
in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

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 mogelijk te houden. onder andere door achtergrondge

gevens (die conc1usies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden. maar in een bijlage op te nemen17

); 

• 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. 

17 DaarbiJ wordt specifieke aandacht gevraagd voor de in par. 3.2. opgenomen samenvatting van het uitgevoerde 
lab- en pllotschaal onderzoek 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

Artikel 7.10, lld I, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een samenuatttng die aan een algemeen pUbliek uoldoende inzichtgeejt 
uoor de beoordeltng uan het milieueifectrapport en uan de daartn beschreuen geuolgen uoor het milieu 
uan de uoorgenomen actiuiteit en uan de beschreuen altematieuen." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluit
vormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Bet moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de in
houd van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, 
zoals: 
• de hoofdpunten voor de beslultvorming; 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrtjkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men activiteit en de alternatieven; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van 

het mma en het voorkeursalternatief; 
• belangrtjke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het adVies voot tichtUjnen 
voor het milieueffectrapport 

Thenmsche conversie-installatie van 
N.V. AVIRA te Duiven 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 mei 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

_____ _ ~. - GfJEroLvDincEieRLAND Gedeputeerde Slaten ~ 

commissie voor de 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

datum 

-- 13 mei 1997 
onderwefp 

~ (026) JSB 91 1 f 

mllieU- effectrapportagf _~~,;.,I¥J..._ .. 
CW:f'Ii"'" l-OmmlSSle voor de 
~1.!.! il.s;U rnmeu-efi9ctrapponage 

--MW97.2081 5_~~mnr---~~~r--~----~ 

--Startnotitie milieueffectrapportage thermische 
conversie-installatie Duiven 

Op 7 me.i 1997 he bben 'Wi j van !l.V. AVlRA een startnotitie ontvangen voor 
het m.ilieueffect.rapport (MER) met hetrek.king tot het oprichten van een 
the~i8che conversie- inst allatie. I n samenwerking met CDEM Holland B.V. 
zal dit initiati ef gereali seerd worden in de bestaande bedrijfshal op het 
terreln van a fvalverwerkingsbedri jf N. V. AVlRA te Duiven. Het MER zal deel 
gaan uitmaken van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet m.ilieube
heer. 

Wij verzoeken u om uiterlijk negen 'Weken na de openbare kennisgeving van 
de startnotitie (dus voor 30 juli 1997) aan ons advies uit te brengen ten 
behoeve van het opstellen van de richtlijnen. 

De tekst van de kennisgeving en de startnotitie (in vijfvoud) worden hier
bij als bijlagen toegevoegd. 
Tevens zenden wij u de brief van CDEM Holland B.V. d.d. 29 april 1997, 
waarmee verzocht wordt de m.e.r.-procedure voor de 10catie van Industrie
wa~er Eerbeek B.V. te Eerbeek te beeindigen. 

Ten slotte delen wij u mee dat het initiatief za1 worden gepubliceerd op 
28 mei 1997 in de Duivenpost, Westervoortpost, Doesburgs Streekblad, 
Arnhemse Koerier, De Ge1der1ander en in de Staatscourant. 

Wilt u bij correspondentie over deze vergunningprocedure a1tijd het daar
bijbehorende MW-registratienummer verme1den? 

o~o~ 

bij1agen 

colI. -/yn 
code: DM/O_ 00512 

Inkhtingen bij dhr. Ter Grote 

ltefZOoden 20 MEl 1997 

~g~r~1~'~f!f1i~eLr~ ___________________________ ____ 

doorldesnr. 359 99 S3 

Postbri 869782 

ABN.MfROAmhem 53 sa 26463 

BNG 's'-G,.-"~2I:9!iO 10624 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie in Staats courant nr. 98 d.d. 28 mei 1997 

KENNISGEVING 

Inspraak Op startnotitie Milieueffect
rapportage 
Op 7 mei 1997 heeft N.V. AVIRA een startnotitie ingediend om te komen tot een 
milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de verlening van een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een 
thermische conversie-installatie. 

Deze installatie"is bestemd voor de productie van secundaire grondstoffen 
(cement) uit papierresidu en daan:.nee vergelijkbare minerale afvalstromen. 

In samenwerking met CDEM Holland B.V, zal het initiatief gerealiseerd worden in 
de bestaande bedrijfshal op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf N.V. A VlRA te 
Duiven. Het initiatief is gericht op 100% hergebruik van mineralen en op een 
optimale benutting van de energie die blj het proces vrijkomt. 

Om dit voomemen te kunnen realiseren moet een vergunning worden aangevraagd 
in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). & behoeft geen vergunning ingevolge 
de Wet verontreil1iging oppervlaktewateren (Wvo) voor dit initiatief te worden 
aangevraagd, aangezien er'geen procesafvalwater zal worden geloosd. . 

Voordat de vergunning ingevolge de Wm lean worden iang~d, moet eerst een 
MER worden opgest.eld, dat samen met de vergunningaanvraag zal worden ingediend. 

Voor meer informatie over de voorgenomen activiteit wordt verwezen naar de 
startnotitie. 

Procedure 
Voor het verlenen van de Wm-vergunning zijn Gedeputeerde Staten van 
Gelderland het bevoegd gezag. Voordat het MER door de vergunningaanvraagster 
worde opgest.eld, dienen eerst door' het bevoegd gezag richdijnen te worden 
vastgesteld di~ aangeven welke milieuaspect.en in het"MER onderzocht moeten 
worden. Deze inspraak op de startnotitie is bedoeld om adviezen'en reacties te 
ontvangen die van belang kunnen ZJln bij het formuleren van de richdijnen voor de 
inhoud van het MER. 

Reacties met betrekking tot de startnotitie kunnen vanaf 29 mei 1997 tot en met 
26 juni 1997 schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Amhem, onder vermelding van het MW-registratienummer 
dat onderaan deze kennisgeving staat. Degene die een reactie indient, kan 
verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. 

Terinzagelegging 
Van 29 mei 1997 tot en met 26 juni 1997 ligt de startnotitie ter inzage bij: 
- de gemeente Duiven, Kastanjelaan 3 te Duiven, or werkdagen van OS.30 tot 12.30 

uur, alsmede na telefonische afspraak van 14.00 tot 16.00 uur en op maandag van 
17.00 tot 10.00 uur, tel. (0316) 279 425; 

- de provincie Gelderland, in de Bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt II te 
Amhem, op werkdagen van OS.30 tot 16.30 uur. 

Nadere infonnatie 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer AH.M. ter Grote van de 
dienst Milieu en Wate~. tel. (026) 359 99 53. 

Amhem. 13 mei 1997 - MW97.20S I 5-609305 I 

_p'rovincie 
GELDERLAND 

Gedepuceerde' ScaCen van Gelderland 
J. Kamminga - vaarzitter 
drs. CP AG. Crasbom - griffier 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Inltiatiefnemer: N.V. AVIRA 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Besluit: wijziging van de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (Wm) 

Categorie Besluit m.e.r.: 18.2 

Activiteit: Het oprichten van een thenrusche conversie-installatie voor de produktie van secun
daire grondstoiIen (cement) uit papierresidu en daannee vergelijkbare minerale afvalstromen. 
Het initiatiefis gericht op IOOOAl hergebruik van mineralen en op een optimale benutting van 
de energte die bij het proces vrijkomst. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotie: 28 mei 1997 
richtlijnenadvies uttgebracht op: 18 augustus 1997 

Bijzonderheden: De Commissie vraagt in haar richtIijnenadvies speciale aandacht voor: 
• de beschrijving van de verschillende afvalstromen die in de installatie verwerkt gaan 

worden met hun consequenties voor de procescondities en de kwaliteit van het eind
produkt; 

• de toelichtlng op de techniekkeuze (wervelbedverbranding) in combinatie met de rook
gasreiniging; 

• cumulatie van milieueffecten. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. P. van Duursen (voorzitter) 
ir. J.H.B. te Marvelde 
ir. A. Verbeek 

Secretarls van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder 



BIJLAGE 4 

Lijst van InspraaJueactles en advlezen 

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

l. 970604 Inspectie van de volksgezondheid Arnhem 970704 
voor de hygiene van het milieu voor 
Gelderland 

2. 970525 Stichting Milieuvrienden Duiven Duiven 970704 

3. 970625 Stichting Werkgroep Lathum Lathum 970704 

4. 970626 Gelderse Milieufederatie Arnhem 970704 

5. 970624 Gemeente Westervoort Westervoort 970704 

6. 970625 W. Ehlers Duiven 970704 

7. 970703 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist 970704 

8. 970704 Ministerie van Landbouw , Natuur- Deventer 970708 
beheer en Visserij 


