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1 INLEIDING 

Op 15 juli 2005 heeft Twence BV een definitieve "Aanvraag vergunning Wet 
milieubeheer Elhorst-Vloedbelt" ingediend bij de provincie Overijssel. 

Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de provincie Overijssel bij brief van 1 
september 2005 geconstateerd dat de aanvraag niet voldoet aan de eisen en Twence 
BV verzocht om aanvullende informatie en de beantwoording van aanvullende vragen. 
In onderliggend rapport wordt aan dit verzoek voldaan. Oe basis voor de beantwoording 
van de vragen is deze brief met kenmerk EMT/2005/3615. 

Oit rapport moet worden gelezen als integraal onderdeel van de oorspronkelijke 
aanvraag van 15 juli 2005. 

Aanvullingen Wm Elhorst 
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2 AANVULLINGEN EN ERRATA MET BETREKKING TOT DE 
VERGUNNINGAANVRAAG 

In dit hoofdstuk worden de vragen zoals opgenomen in de brief van de provincie 
Overijssel van 29 augustus 2005 (kenmerk EMT/2005/3615) op volgorde behandeld. 

Vraag 1: De tarieven die u wilt hanteren voor het verwerken of verwijderen van 
afvalstoffen ontbreken (artikel 5.11, lid d, Ivb) 

Antwoord: 
De tarieven voor het verwerken of verwijderen van afva/stoffen zijn opgenomen in 
bij/age 1. Het betreft hier de a/gemene tarieven van Twence BV, niet aile in deze /ijst 
opgenomen stoffen zullen op de storip/aats van E/horst-V/oedbe/t worden geaccepteerd. 

Vraag 2:- Het overzicht (tabel 1.1) van verleende vergunningen is niet geheel juist en 
volledig ingevuld; er is nu ook niet op te maken of een vergunning van kracht dan wei 
verlopen of vernietigd is. 

Antwoord: 
Het overzicht (tabe/ 1.1.) is aangepast en aangevu/d en hieronder weergegeven. Het 
dient ter vervanging van het oorspronke/ijke ingediende overzicht. 

Tabel1.1 (herzien): Verleende vergunningen en gedane meldingen 

Verleende vergunningen/gedane meldingen ex artikel8.19 van de Wm 

Afvalstoffenwetvergunning 

beschikking tot aanvulling en tot wijziging 

van de beschikking d.d. 15 maart 1988, 

kenmerk MMI 88/425 

beschikking ten behoeve van een 

aanpassing (ambtshalve) van de 

vergunning 

Wm-vergunning 

gedoogbeschikking betreffende het 

gebruiken van de inrichting in de periode 1 

maart 1998 - 3 november 1998 

gedoogbeschikking betreffende het 

uitvoeren van beheer- en 

onderhoudswerkzaamheden op de locatie 

Elhorst-Vloedbelt 

Aanleg geluidswal 

vergunning ingevolge de Wvo 

vergunning ingevolge de Wvo 

vergunning ingevolge de Wvo 

Melding Regio Twente betreffende wijziging 

lozinossituatie op Elhorst-Vloedbelt 

acceptatie melding door waterschap Regge 

en Dinkel door middel van brief 

vergunning ingevoloe de Wvo 

WM-vergunnino 

Aanvullingen Wm Elhorst 

Definitief rapport 

datum 

15 maart 1988 

7 september 1993 

28 november 1995 

3 november 1998 

25 mei 1998 

17 oktober 2000 

29 aUQustus 2003 

14 maart 1988 

14 maart 1988 

24 november 1998 

9 november 2000 

12 december 2000 

4 maart 2003 

25 februari 2003 

- 2 -

nr status 

MM188/425 verlo~en 

MM19213727 verlopen 

MAS 95/3052 verlopen 

EMT/1998/158 vernietiQd 

MAS 98/1200 verlopen 

SAl2000/4056 verlopen 

Verbr.lLBG/00312 

5660/5661 verlopen 

5662 verlopen 

84030 verlopen 

Mil/20.2101am/akl1215 verlopen 

. verlopen 

123474 vigerend 

EMT/2003/546 vemietigd 
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Vraag 3: De bij hoofdsstuk 1.6 vermelde Ivb-categorie 28.4. f.1 e lid bestaat niet. 

Antwoord: 
Per abuis is hier inderdaad een foutieve categorie verme/d. /n p/aats van de genoemde 
categorie moet hier worden ge/ezen: 

28.4.f: het op of in de bodem brengen van huishoude/ijke afva/stoffen, bedrijfsafva/stoffen 
of gevaar/ijke afva/stoffen om deze stoff en daar te /aten. 

Vraag 4: - Niet duidelijk is welke activiteiten in het gebouw van Erve Vloedbelt 
plaatsvinden en welk doel dit gebouw binnen de inrichting dient. 

Antwoord: 
Van Erve V/oedbe/t behoren aileen de voormalige werkp/aats, de voormalige tankp/aats 
en de voormalige wasp/aats tot de inrichting. Deze voorzieningen zijn allen buiten 
gebruik. /n de voorma/ige werkp/aats vindt we/ opslag/stalling p/aats van machines, 
gereedschap en materiaa/ voor het groenonderhoud van de inrichting. Er is geen ops/ag 
van olie en smeermidde/en. 

Vraag 5: Het antwoord bij hoofdstuk 6.2 strookt niet met de inhoud van bijlage 14 (MER
notitie). Bovendien is een korte toelichting op zijn plaats die het verband met bijlage 14 
legt. 

Antwoord: 
Het antwoord bij hoofdstuk 6.2 is niet correct. De in bij/age 14 opgenomen tekst is 
daarentegen we/ correct. Er is dus we/ sprake van een m.e.r.-p/ichtige activiteit, maar de 
aangevraagde activiteit is a/ a/s a/tematief beschreven in het eerder opgeste/d MER 
voor E/horst-V/oedbe/t. Dit MER bevat op grond van de in bij/age 14 genoemde 
argumenten vo/doende informatie voor de beoorde/ing door het bevoegd gezag van de 
nieuwe Wm-vergunningaanvraag E/horst-V/oedbe/t. 

Vraag 6: Bij hoofdstuk 8 en bijlage 7 is de percolaatwaterzuivering niet beschouwd als 
mogelijke geurbron. 

Antwoord: 
De perco/aatwaterzuivering bestaat aileen uit een fysich-chemische voorzuivering. Deze 
zuivering vindt p/aats in een ges/oten systeem waardoor er geen sprake is van een 
geurbron. 

Vraag 7: Het akoestische rapport dient op diverse punten aangepast te worden, 
hie rover is met uw medewerker Jan Kroon telefonisch contact geweest. 

Antwoord: 
De errata en aanvullingen ~p het akoestisch rapport zijn bij dit rapport opgenomen a/s 
bij/age 2. 

Vraag 8: Bijlage 2 in de Wm-aanvraag bevat geen kopie van een document waaruit 
blijkt dat er voor de stortplaats financiele zekerheid is gesteld. Volgens artikel 5.13, lid 2 
van het Ivb, dient de aanvrager dit in of bij een aanvraag aan te tonen. Pas als wij een 
bewijs hiervan hebben ontvangen en beoordeeld, zullen wij een besluit nemen omtrent 
uw verzoek om geheimhouding van deze bijlage. Een vervangende tweede tekst voor 

Aanvullingen Wm Elhorst 
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de onder geheimhouding vallende bijlage 2, dient u bij een positief besluit dan eveneens 
aan te leveren. 

Antwoord: 
V~~r bij/age 2 "Financie/e zekerheid"van de Wm-aanvraag van 15 juli 2005 is een 
nieuwe vervangende tekst opgeste/d. Deze wordt aangevu/d met het Financie/e 
jaarvers/ag van Twence. Twence ziet tevens af van haar eerdere verzoek om 
geheimhouding op dit punt. De vervangende tekst voor bij/age 2 uit de Wm-aanvraag is 
opgenomen in bij/age 3 en het financie/e jaarvers/ag in bij/age 4. 

Vraag 9: Ten aanzien van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) van bijlage 
15 van de aanvraag treft u onze opmerkingen in de bijlage van deze brief aan, die ten 
dele herhalingen zijn van eerder gemaakte opmerkingen. 

Antwoord: 
Een erratum rapport van het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) is 
opgenomen in bijlage 5. Onderdeel van dit rapport is de Aigemene 
leveri ngsvoorwaarden. 

Aanvullend: 
Naast de door u geconstateerde noodzakelijke aanvullingen heeft Twence nog 
gemeend in het kader van het 8esluit luchtkwaliteit ook een aanvulling te moeten doen. 
Deze aanvulling is in bijlage 6 opgenomen. 

Verder is het MER uit 2001 in bijlage 7 opgenomen. 

Aanvullingen Wm Elhorst 
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Met de beantwoording van de vragen en het verstrekken van de verzochte aanvullende 
informatie gaat Twence BV ervan uit de aanvullende vragen en opmerkingen van de 
provinCie Overijssel op adequate en afdoende wijze te hebben be.antwoord. 

Dit rapport inclusief de bijlagen dient te worden behandeld als integraal onderdeel bij de 
"Aanvraag vergunning Wet milieubeheer Elhorst-Vloedbelt", definitief rapport van 15 juli 
2005 van Twence BV. 

Aanvullingen Wm Elhorst 

Definitief rapport 
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Bijlage 1 
Verwerkingstarieven Elhorst-Vloedbelt 
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Groenafval, versnlpperd 
Groenafval, onversnipperd 
Gras/watercultures 
Stobben/stammen 
Hooi t.b.v. groencomposterlng 
Berm- en slootmaaisel 

Houtafval A-kwaliteit 
Houtafval B-kwaliteit 
Houtafval C-kwaliteit 

Bedrijfsafval 
Kolkafval 
Asbesthoudende grond 
AsbesthouClend puin 
Niet stuifgevoellg asbest (incl. platen) 
Veegzand 

Asbest stu f;e.·:;e ;g 
Verontreln,gCle grond (GA) 
Overlg (3 ( GA : 

Grond categon e 1 
Grond categone 2 
Grond tijdell)ke opslag 
Grond te storten 
Re inigbare grond (niet asbesthoudend) 
Reinigbare grond (asbesthoudend) 

24,50 
36,00 
37,25 
42,00 
57,00 
30,00 

64,00 
66,25 
64,00 
78,50 
83,50 
30,55 

10,00 
20,00 

op aanvraag 
op aanvraag 
op aanvraag 
op aanvraag 

De tarieven zijn richtprijzen en zijn exclusief 19% BTW en exclusief afvalstoffenbelasting. 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

laag tarief (2) 
(1) 

n.v.t. 
n.v.t. 
n .v.t. 
(1) 

n.v.t. 
n.v.t. 

Over de afvalstoffenbelasting wordt geen BTW berekend. Zodra de belastingdienst het percentage BTW en/of de tarieven 
voor de afvalstoffenbelasting wijzigt, wordt dit door ons integraal aan de aanbieder doorberekend. 
(1) Afhankelijk van soortelljke volumieke massa: meer dan 1100 kg/m3 ; de heffing is ( 13,98 per ton en minder dan 1100 

kg/m', de heffing Is {: 84,78 per ton. Hlervoor dient u aan een aantal stringente voorwaarden te voldoen. Deze 
voorwaarden vlndt u in ortze Acceptatlevoorwaarden 2004, bijlage I. 

(2) Het lage tarief aileen indien het gevaarlijk afval is conform de Eural. 

De tarieven van PuinSelect voor het reinigen van asbesthoudende grond en asbesthoudend puin zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Aanlevering van afval bij Twence betekent dat u in het bezit bent van en akkoord gaat met de Acceptatievoorwaarden 
Twence B.V. 2004 (en het daarbij behorend memorandum van wijziging per 1 januari 2005) en de Aigemene 
Leveringsvoorwaarden Twence B.V. Indien u geen exemplaar heeft kunt u deze opvragen bij Twence B.V. of deze bekijken 
op www tweoce nl. 
U wordt geacht deze documenten te hebben gelezen en accepteert dat deze onlosmakelijk onderdeel van de 
leveringsovereenkomst uitmaken. 
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Akoestisch en bouwfysisch 
laboralorium 

Twence B.V. 
t.a.v, de heer ir. J,J. Kroon 
Boldershoekweg 51 
7554 RT HENGELO 

VESTIGING: DATUM: 

's-Hertogenbosch 13 september 2005 
REFERENTIE: 

2004.1842-01 
BEHANDELD DOOR: 

Peter Geelen I LSC db25.1699 

BETREFT: Erratum rapport akoestisch onderzoek Afvalverwerkingsinrichting 
Elhorst-Vloedbelt te Zenderen 

Geachte heer Kroon, 

Door het bevoegd gezag, provincie Overijssel, is een aantal opmerkingen geplaatst bij de 
rapportage van het akoestisch onderzoek dat dee I uit maakt van de aanvraag voor een 
vergunning Wet milieubeheer (rapport 2004,1824-3 d.d. 22 juni 2005). De opmerkingen zijn 
telefonisch doorgegeven. In het voorliggend schrijven wordt ingegaan op deze opmerkingen. 
Daar waar nodig worden zaken toege/icht, aanvullende gegevens verstrekt of ontbrekende 
bijlagen bijgevoegd. 

Pagina 10 en verder: 

De paragraafnummering is niet correct. Deze moet zijn: 
3.1 Aigemeen pagina 10; 
3.2 Werktijden pagina 12; 
3.3 Incidentele bedrijfssituaties pagina 12; 
3.4 Relevante geluidbronnen pagina 12; 
3.5 Bedrijfsduurgegevens pagina 14; 
3.6 Bronsterktes pagina 15; 
3.7 Trillingen pagina 15. 

Pagina 10 laatste alinea: 

Vijfde zin moet zijn: 
"De shovel zet de secundaire bouwstoffen voor het afdekken van de verwerkte afvalstoffen en 
voor de aanleg van grondwallen in {tussen)depot op het stort." 

www.chri.nl 
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Pagina 12 eerste alinea: 

Laatste zin moet zijn: 
"Met andere woorden: er hoeft geen extra materieel te worden ingezet en het aanwezige materieel 
wordt niet langer ingezet dan in dit rapport beschreven." 

Figuur 1.3: 
Figuur 1.3 is in kleur bijgevoegd. Tijdens reproductie is deze figuur zwart-wit afgedrukt. 

Pagina 13 tabel 3: 

"Combinaties stort" moet zijn: "combinaties wisselplaats". De combinaties rijden van extern naar de 

wisselplaats, waar de aanhangwagen wordt Josgekoppeld. De motorwagen rijdt vervoJgens naar het 

stort. 

Pagina 17/aatste alinea: 

Eerste zin moet zijn: 
"Bij de berekening is uitgegaan van de situatie van storten op een lage hoogte (1 meter boven 
maaiveld omgeving)." 

Pagina 18 tabel 6: 

Hel referentieniveau bij punt 15 bedraagt 48 dB(A) in plaats van 43 dB(A). 
Hetzelfde geldt voor tabel 9 op pagina 23, tabel 10 op pagina 24 en tabel 11 op pagina 26. 

Pagina 23 tabel 9: 

In de kop behoren bij kolom "6b" twee sterretjes te staan. 

Pagina 23 Jaatste alinea: 

In de eerste zin wordt verwezen naar tabel 8. Oil dienl tabel1 0 te zijn . 

Pagtna 24 tabel10: 

Omdat tlJdens het aanbrengen van de onderafdichting in compartiment 4b-5a tevens gestort kan 
worden in compartiment 1, 2 of 4a dient label 10 Ie worden uitgebreid mel onderslaande 
rekenresultaten. 

- 2 -
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Aanvulling 
tabel10: resultaten overdrachtsberekeningen in de rekenpunten, exclusief gevelreflectie, in d8(A), 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT, aanbrengen onderafdichting inclusief 
storten op hoogte en afdekken 

PunUref. Storten in 1 Storten in 2 Storten in 4a 

niveau· afdichting 4b-5a afdichting 4b-5a afdichting 4b-5a 

1/48 33 34 33 

2152 37 39 36 

3/48 36 37 35 

4/55 36 38 35 

5/43 28 30 27 

6/43 34 34 34 

7/43 37 37 37 

8/42 42 42 42 

9/42 39 39 39 

10/42 37 36 37 

11/42 38 37 38 

12142 36 35 36 

13/42 35 34 35 

14142 34 33 34 

15/48 33 34 33 

reterentieniveau in de dagperiode vo/gens tabel 1 

Pagina 31 vijfde alinea: 

Eerste zin moet zijn: 
"Het maximaal geluidniveau bedraagt tijdens het storten ten hoogste 51 d8(A)." 

Pagina 31 Jaatste aJinea: 

Tweede zin moet zijn: 
.... ... en het afdekken van het stort bedraagt ten hoogste 43 d8(A), waarbij het referentieniveau 
48 d8(A) bedraagt. .. 

In de bijlagen van de rapportage ontbreken gegevens met betrekking tot objecten en geluidbronnen 
voor de rekenmodellen waarmee de ge/uidniveaus tijdens het storten op 12 meter hoogte berekend 
zijn (rekenresultaten in tabel 10). Deze gegevens zijn opgenomen in de bij deze brief gevoegde 
bijlagen. 

· 3 -
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Vertrouwende u hiermee voldoende geYnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

CAUBERG-H YGEN RAADGEVENDE INQENIEURS BV 

Ing. N. .H.P F' senior adviseur 

., . 
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Invoergegevens rekenmodel slorten Op hoogle in compartiment 4b-5a 



Overzicht gebouwen 

t-lodel:A(;tlJ€:loe: sil:uat,ie - versio:! Vd.[l .t:.ctuel~ s~;:'.J.atiE - Ccmpar":ilTle:!'lt o1b-5a LAr, LT or; hoogte 
Grcep: ihoofdgroepi 
Li jst van GebC'U"H:!O, V'oor rll2kerunethod€: InduscrielaNaai - IE. 

X-ho~kl Y-hoekl Y-hoek2 x-t!D€:}:3 'i-hoek3 Mvld Hoogte 
Id Omschrijvi:1g 
--------- - - - - - - - --- - ---- -- - - - - --.-- - --------- - ------- ---------- - --- ---- - ------ --.- - - -------- - - -- - - - --- -- .--

2~498'L.3 
245033 .1 
244970.6 
245028.6 
2-15']40.6 

.18330·1.9 
4832B6. ? 
4830106.9 
UJ3630.1 
483101. 7 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

12.0 
12 . 0 

4. a 
7.e 
7.0 

OOi 
002 
003 
004 
005 

006 
007 
008 
009 
010 

011 
012 
au 
01, 
0]5 

016 
011 
018 
019 
020 

021 
022 
023 
024 
025 

026 
027 
on 
029 
030 

031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 
040 

041 
042 
043 
044 
045 

046 
047 
048 
049 
050 

051 
052 
053 
05·1 
055 

05:5 
057 
058 
1)59-
060 

061 
065 
06£ 
067 

Overlaadstation 
Overlaadst2.tion 
Overlaadstati:'Jn bijgebom·/ 
Waning H;t.stbol,=rsweq 2 
Waning Almelosestraa~ 

waning Almelosestraat 4 
We,ning Almelosest.raat 2 
t~cning Bral':ew~q :2 
Bijgebol.lw erake,-/eq 2 
EijgebouVl Brakeweg 2 

Bijgeboul,o.· erake .... /eg 
Woning BcakENeg 1 
!\Paning Brake\.,reg 1 
Waning Brakeweg 12 
Bijgebol1",' Brak.eweg 12 

Ilijgebollw Brakeweg 12 
Bijgebouw Sra%e· .. ~g 12 
Bijgebouw Srake'''cg 12 
Waning Griiltkolkenweg ~. 
Waning Grintr.olkenweg 2 

Bijgebouw Grintr.olkenweg 
Sijgebouw Grlratkolkenweg 
BijqeboU\~ 

Bijgebouw 
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15.0 
12.0 

12.0 
12 . 0 
12 . 0 
12 . 0 
12 , 0 

12 . 0 
12 . 0 
0.1 
0 . 1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

12 . 0 
12.0 
:2. i) 
12 . 0 
12 . 0 

12.0 
0.1 
0 . 1 
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Overzicht gebouwen 

~ .. l:1\Ct .. al' Hrllatl li • Vlrlit nl> .... <:tll"h s1t~;l .. . C!lOOPO'n1"'~l H.·~;a L.;r, t.'i' op 1'l000r .. 
CrQap: (l'Ioot<l.'lrOOl;» 
Ll~lt y;an Gtbollwen, "oor rahNl"'tllodli Indl!nrl.eh .. ui • H .. 

", , .. 
'" , .. 
'OJ , .. 
". o.~ 

'" 
, .. 

". , .. 
'" , .. 
". , .. 
'" , .. 
0>0 0.' 

'U , .. 
m , .. 
m , .. 
01< , .. 
m 0.' 

". , .. 
'" 

, .. 
". , .. 
". , .. 
'" 0.' 

02: , .. 
m , .. 
'" , .. 
'" 

, .. 
m 0.' 

OJ' , .. 
'" , .. 
". ••• ". , .. 
'" 

, .. 
m , .. 
on ••• OJ , , .. 
'" 

, .. 
m ••• 
OJ' , .. 
'" 0.' 
m , .. 
'" 0.' , .. 0.' .. , 0.' ,,, 0.' 

'" 0 . ' ... , .. 
0" 0.' 

". 0.' 
0" 0 . ' ". , .. 
IlH , .. 
'" e., 
os, , .. 
'" 

, .. 
'" 

,., 
'" 

,., 
m ,., 
". '.0 

'" 
,., 

O!:8 ,., 
05~ , .. 
'00 

,., 
1)6: ,., 
eo, ,., 
eo, .. , 
'" 

,., 
W"' ="''l1V1In .. o . dt de r.thcthhct" • 
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Overzicht gebouwen 

Hodel:,t.ct:uele sltuat!e - ve.rsie van At:"tuc.!.-: sltuatie ... C~mpal'tilfti:nt ';b-S,a LAr,!.T 01' h009t.~ 
G:-Ge:p: ( hoofd~roe91 
Lijs, 'Ian Gebouwen, voo.c ,:"kl!!lmethodG Indust=il!laW'cl8l. - 11. 

Id Cp -- -- -_ ................ _ .. --_ .. -_ .. ---------------- .. ------_ .. ---- ----_ ...... _-----_ .. --_ .... _ .. _ .. _ .. ---- --_ .. ........ .... --------- --------_ .. -----
061 
061 o6S 0 . 0 

069 0.0 
1)10 0.0 
1)11 0.(1 
on 0.0 
073 0 . 0 

0 • • 0 . 0 
015 0.0 
076 0 .0 
071 0.0 
07& 0.0 

079 0.0 
oao 0.0 
08 1 0.0 
082 0.0 
083 0.0 

08 ~ 0.0 
oes 0.0 
l)e6 0 . 0 
081 0.0 
08S 0 . 0 

089 O. /l 
090 0 . 0 
091 0.0 
092 0.0 
093 0.0 

094 0 . 0 
095 0 . 0 
096 0. 0 
097 0 . 0 
oga 0.0 

099 \1 . 0 
100 0.0 
10] 0. 0 
102 0.0 
103 0.0 

) 04 0 . 0 
lOS 0.0 
LOS 0.0 
107 0 . 0 
lOB 0. 0 

109 0. 0 
no 0 . 0 
HI 0 .0 
112 0.0 
113 0 . 0 

114 0.0 
115 0.0 
116 0 . 0 
117 0.0 
118 0 .0 

119 0.0 
120 0 . " 
t21 0.0 
122 0.0 
123 0.0 

136 D.O 
LJl 0.0 
13S 0.0 
l "'I 0 . 0 
H I) 0.0 

IH D.lI 
178 0.0 
n~ 0.0 

t':eergcQ~ve(j wordt de rcfleccieractor 
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2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
2.0 
?.O 
2 . 0 

2.0 
2 . 0 
2. 0 
2.0 
2 . 0 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2 . 0 
2.0 
1..0 
2,0 

2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
2.0 

2.0 
2 .0 
2.0 
2 . 0 
2.0 

2.0 
2.0 
2 .0 
2.0 
2 .0 

?.O 
2.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 

2 . 0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.D 

2.0 
2.0 
2.0 

Viln 31 H. 

0'1) 
070 
061 

105 
lOS 
105 

lOS 
105 

105 
La;; 

105 
105 
lOS 
105 

10' 
lOS 
105 
liS 

108 
lOS 
108 
10e 
106 

tOa 
108 

IU 
lJIS 
l3~ 
Do 
!~S 

136 

107 
10' 
)0' 

107 
107 

107 
10' 

107 
107 
107 
10' 

t07 

115 
l1S 
115 
115 
11S 

115 

L41 
HI 
141 
H I 
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Overzicht geluidbronnen 

t"!adel:;:.ctu€-le sit:.!a::ie ... ..... ersi~ var, .tI.ctui::le sitt:.atie ... Ccmpilr,:iment 4b-5a LA!", LT op hooqte 
Groep: (hocfdgroep) 
Lijst 'Ian f1urltb:rot"men, ~lCClr rekei.met.rLOc.'2 Ir"justriela\·J&.al - 1L 

t1'11d Hoogte R~ fl . D~mp. Richt. ings inde;~ 
Id Omsc:hr l jving ------------ ---_ ...... -------_ ......... --_ ... - ... - .. _ ...... - --_ ... - .-------- ... -_ .. .... -- -- --------- ---_ ... -_ ... ... ---_ ..... -- ------- -- -- - - -_ .......... ---

360.0/0.0 
017 CompCictar 244870.3 ·IB2638.0 12.0 2.0 

OlB Compactor 2:},)682.4 olB2£Ol.6 12.0 2.0 360JJ/O.0 

01!; Compactor 244848.9 <:32607.1 12.0 2.0 3FoIJ . 0;0. C 

020 Srrove1 211864.0 482600.9 12.0 1.5 360 . 0/0.0 

021 Shovel 2411856. (j 482623.0 12 . 0 1.5 360.0/0 . 0 

022 Si10vel 2'14~7e. r, ·102625.5 12 . 0 1.5 360.0/0.0 

024 Vrdchttvagens ' . .;egen 2'J5040.3 483272.9 0.0 1.5 360.0/0.0 

025 Wasplaats 244982.0 ~ 83221. 6 0 . 0 0 . 5 360 . 0/0.0 

065 Kiep\·,ag~ns <!irect start 245096.5 483325.2 0.0 1.5 360.0/0.0 

066 Ki ep""agen s direct stort 245063.0 483297.8 0.0 1.5 360.0/0.0 

067 Kiepwagens direct start 245022.8 ·:83257.3 0.0 ~ . 5 360.0/0.0 

068 Kiepwagcns direct stort 24'1984.9 483229.0 0.0 lo S 360.0/0 . 0 

069 Kiep~-Iagens direct stort 244953. G 483201. 3 0 . 0 1.5 350.0/0.0 

070 Ki<!p·,.,~gens direct start 244915.3 183170.1 0.0 1.5 360.0/0.0 

071 Kiepvlagens dIrect stort 2')4850.7 4B312,1.6 0.0 1.5 350.0/0.0 

072 I<i.epwagens dir~ct start 244802 . 2 ·j33077.7 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

073 Kiepwagens direct start 24n8!.5 4B3025.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

074 [(iepNagens :jirect stort 244765.0 4S2966.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

075 Kiep .. "3gens .:!irect start 244742.9 482866.0 0.0 ! . 5 360.0/0.0 

076 Kiepwagens direct s t O!'t 244733.) 482807.4 0.0 1 . !", 360.0/0.0 

077 Kicp\·ragens di.rect start 2401781.1 ·lB2HoI.z 0 . 0 1.5 360.0/0 . 0 

on Ki~pwaqens dlreci_ stort 244822.9 482683.3 12. 0 1.5 360.0/0.0 

080 KiepNagens direct start 244844. 9 482HO.9 12.0 1.5 360.0/0.0 

OB3 Container wiSSE:l~n direct 241928.1 483314.z 0 . 0 1,5 360.0/0.0 

08·\ Combinaties direct start 245063.4 493298.0 0 . 0 1.5 360.0/0 . Q 

085 Combinaties direct stort 24503Ll 483266.9 0.0 1.5 360.0/0.0 

086 Combir.aties direct stort 245004. 5 4B3244.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

087 Combinaties direct start 244949.5 <83247.4 0 . 0 1.5 360.0/0 . 0 

aae Combjnaties direct stort 244930.4 483260.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

OA9 Combinaties direct stort 244929.8 483310.8 0.0 1.5 360.0/0.0 

090 Combj.naties direct start 244909.7 4~3341. 0 0.0 1.5 360.0/0.0 

091 Combinaties dir~ct stort 24·189B.7 483319.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

092 Cornbinaties direct st.ort 24~913.6 483289.3 0.0 1.5 360.0/0 . 0 

093 CombiJlaties direct stort 244928.9 1,33260 . 9 0.0 1.5 360.0/0.0 

094 Combinaties direct stoz·t 244963.2 403243.5 0.0 1 . 5 350.0/0.0 

095 Comb i nat.ies direct start 245000.3 493242.4 0.0 1.5 360.010.0 

096 Comb ina ties direct start 245025.6 483261. 2 0.0 1.5 360.0/0.0 

097 Cornbinaties direct stort 245051.7 483286.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

098 Combinaties direct stort 245077.4 483308.7 0.0 1.5 360,0/0.0 

099 Combinaties direct start 245096.6 483325.2 0.0 1.5 360.0/0.0 

100 Solowagen direct stort 244930 .. 3 ·183317.4 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

101 Solowagen direct stort 244905.8 483342.5 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

102 So1Ciwagen direct start 244900.7 483314. 0 0.0 1.5 360.0/0 . 0 

103 Solo',o/agen direct start 244917.2 483278 . 1 0.0 1.5 360.0/0 .0 

104 Solowagen direct stOl·t 244933.2 <183249.6 0.0 1.5 360.0/0 .0 

105 Solo· .... agen di t'ect stort 244951.3 ·183200.6 0.0 1.5 360.0/0.0 

106 Solowagen direct stort 2014914.9 4B3170.4 0.0 1.5 360.0/0.0 

107 Solowaqen direct start 244859.1 493124.8 0.0 1 . S 360.0/0.0 

108 SclC·>;."lgen di!'ect stort 24 ·1802.1 4~30n. 5 0.0 1.5 360.0/0.0 

109 So!awagell direct stort 2'I·lnl. 6 483024.8 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

110 Solo',oJagen direct stort 24·1765.1 ·1~2965 . t; 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

III SOlow.lgen direct stort 24n42 .S 4B2S13S.B o .() 1.5 360.0/0.0 

112 SolO\.,aqen direct stort 244733 . 1 482807.1 0.1l 1.5 360.0/0.0 

113 Soloc<agen direct start 244781.(1 182744.3 0.0 1.5 360.0iO.O 

l!~ Sulowbgen direct stort 21,4822 . 9 482693.0 12 .0 1.5 300 . 0/0. 0 

111) Solo'llagen ,ji:'ect stort 2448'16 . 3 482638.6 12.0 1.5 360 . 0/0.0 

11 7 Solowagen di.::ect stCot't. 2')4937.2 4B3294.8 0 . 0 1.5 36Q.O/O.O 

118 fo.r.:hteruit!'ijden w~sselpla 24492~ . 6 483;)15.7 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

119 Jl.cht~ruitrj. jden stortfron 2~4a·19~'3 ·182633.7 12.0 1 . 5 360.0/0.0 

12L Hyd=auli~che kraan 2o·19IU . a 462623 . 3 12.0 1.:; 360 . 0/0.0 

123 Hydraulischt:: kraan 244887.9 482607 . 3 12.0 1.5 360.0/0.0 

124 Hyd!'aulische r:raan 2'148GLO 482585 ."; 12.0 1.5 360. 0/0.0 

L25 Hydr".ulisch& kraan 244872.9 4S26lL .S 12.0 1.S 360.0/0.0 

126 Hydrauliscr.e kraan 244835.2 ·182612 . 1 12 . 0 1.5 360 . 0/0.0 

D~ b6drijfstijdcorrecties (Cb) ~'lorden wE:e:rgege1fen in dB pE~ p~riode 
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Overzicht geluidbronnen 

l-iOdEcl : .. ;ctu~l~ sltuatiF. - v£:!!."sie 1Ja.r& il.G"tut::le sltuat:'e - Compa.rt.imF:nt 4b-5a L .. ;r, LT Cop hocgta 
Groep: (hovfdqrcep) 
l..ijst van i?untbrcnnen, voc,r rer.enmethode II\dllst.riel.:H"d<ii - 11 

Id y t·!vld Hoogt" Re flo Demp. 

127 HydralJ.lische k.raar. 244~60.6 482648.8 12.0 1. 5 --

De: bt::drijfstijdccrrecties (CD) \-/crden ,-.rBi:rgeq-8ven in dB per periode 

Richtl rlgs ind6~ 

360.0iQ.0 
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Overzicht geluidbronnen 

L.~1odel:Actu.ale situ2.tie - ve!'sie '·;an AC1:uele slt1.!atie - Compartiment 4b-5a LAr, LT op hocgt.e 

Grcep: (hocfct),roep) 
Li j st 'Ian Puntbrcnrler: I voor r-ekenmet.hode Irldustrielawaai - IL 

Id T.lIrJ"c63 L~ ... r125 Li-ir250 LwrSOO Lh'rlk L\OH'2k Lwr4k L\,'r8k Lwr-dBA Cb (D) C=:'(F.) 

---~----- ------------- - ------------------------------------- --- ----------- ---- ----- - ---------------- - - - - --- -- -------
Cll 1~1l 

017 
01B 
019 
020 
021 

1)22 
024 
025 
065 
066 

067 
068 
069 
070 
071 

072 
073 
074 
075 
076 

077 
078 
080 
083 
084 

085 
086 
087 
088 
089 

090 
091 
092 
093 
09') 

095 
096 
097 
098 
0~9 

100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 
lOS 
109 

110 
111 
112 
113 
E4 

1L6 
117 
118 
1L9 
122 

123 
12-1 
125 
12·; 

70.2 
70.2 
70.2 
59.6 
59.6 

59.6 
52.6 
54.7 
60.f. 
60.6 

60 . f. 
60 . 6 
60 . 6 
60 . f. 
60 . 6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60.6 
60 . 6 
60.6 
59.9 
60.6 

GO.6 
60.6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60 . 6 

60 . 6 
60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60.6 
60.6 

60 . 6 
60 . 6 
60.6 
60.6 
60.6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60 . 6 
60.6 
63.0 
63 . 0 
61.1 

61.1 
61.1 
61.1 
61.1 

Bo . O 
86 . 0 
86.0 
72 . 8 
72 . B 

72. S 
56. 1 
65. 7 
76. 'l 
?G .Z 

76. 2' 
7 6. 2 
1 6 .2' 
7 6 .2' 
1 6 .? 

16 .2' 
76 .2 
7 6 .2' 
16 .2 
7 6. :1 

16 .2 
7 6. 2 
7 6. 2 
n .s 
76 .2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

'76 . 2 
76.2 
76 . 2 
76 . 2 
76 . 2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

7 f ... 2 
76 .2 
76 .0 
75 . 0 
H .B 

74. e 
74. fl 
74.6 
7·1. e 

97. 5 
97. 5 
91. 5 
91. 3 
91. 3 

91.3 
11. 3 
70 . 3 
91.1 
91.1 

91. 1 
91. 1 
91. L 
91. L 
91. 

91.1 
91. L 
91.1 
91 . 1. 
91. L 

31.1 
91. 1 
91.1 
80 .1 
91. 1 

91. 1 
91. L 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

91.1 
H . t 
91. L 
;H . l 
91.1 

91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 
91.1 

91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

91. 1 
91. 1 
91.1 
91. 1 
91.. 1 

91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

91. 1 
91 .1 
60. 0 
80 .0 
B8. 3 

88. 3 
88 .3 
S6. 3 
8B. 3 

97 .1 
97 .l 
97 . ~ 
96. 9 
96 • .9 

96 . 9 
79 . 5 
78 . 1 

93 . 4 
93 . ~. 

93 .'1 
93 .4 
93 .4 
93 .~ 
93 .4 

93 . • j 
93 .4 
93 .( 
93 .'l 
93. 4 

93 ,(. 
93 .4 
93. 4 
81 .3 
93. 4 

93. _ 
93. 4 
93. 4. 
93 .4 
93 .4 

93 . ~l 
93. ~ 
93. 4 
93. ~ 
93. 4 

93.4 
93.4 
93 . 4 
93.4 
93.'. 

93. " 
93 . • 1 
93 .4 
93 .4 
93. ~ 

93. 11 
93 .~ 
93. ~ 
93. <) 
93. 4 

93. 1l 
93 .1 
93. 4 
93 .~ 
93. 1 

93. ·1 
93 . 4 
84 . 0 
84.0 
96 . 2 

96 .2 
96 .2 
96 .2 
96 .2 

9~ . 2 
99.2 
99.2 
9G .e 
98 .8 

90 . S 
as.~ 
96 . 6 
97 . 1 
97 . 1 

97.1 
91 . 1 
97 .1 
97.1 
97. ! 

97 .1 
91. 1 
91 .1 
97. 1 
97 .1 

97.1 
97 .. 1 
97. 1 
9~.e 
97.1 

97 .1 
97. 1 
97. 1 
91 .1 
91 .1 

9'1 .1 
91. 1 
97 .1 
91. 1 
97 .1 

97 .1 
97 .1 
97. 1 
97. 1 
91. 1 

91 .1 
97. 1 
97. 1 
9~. 1 
91. 1 

97. 1 
97. 1 
91 .1 
91. 1 
91. 1 

97. 1 
91. 1. 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

97 .1 
91. 1 
90. 0 
90. 0 
99. 6 

'99. 6 
99 .6 
9') . ;; 
99 .6 

99 . 0 
99 . 0 
99 . 0 
95 . 6 
95 . 5 

95 . 6 
89 . 2 
90 . 0 

101. 5 
101.5 

101. 5 
101 . 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101 . 5 
101. 5 

98 . 3 
101 . 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101.5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101 . 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
102. .5 

101 .5 
101. 5 

9E. O 
96. 0 
9U.2 

98.2 
98.2 
96.2 
98.2 

9S. j 
911.1 
98 . 1 
9~ . 9 
93 .9 

93 . 9 
65.2 
92 . 6 
91. 6 
97 . 6 

91 . 6 
97.~ 
91 . 0 
91 . 6 
97. 6 

97 . <; 
97 .6 
91. 6 
9'1. 6 
'97 .6 

91 .6 
91. 6 
91. 6 
\16. 2 
97 .6 

97. 6 
91. 6 
97. 6 
9'1. 6 
91 .6 

91 .6 
91. 6 
91. 6 
91. 6 
97. 6 

91. 6 
91 .6 
91. 6 
91 ,6 
91 .6 

91. 6 
97 .6 
91. 6 
91 .6 
97. 6 

91 .6 
91. 6 
97 .6 
91. 6 
97. 6 

~1 . 6 
91. 6 
97 .6 
91. 6 
91 .6 

91. 6 
91 .6 

102 . 0 
102.0 
95. 0 

~5 .0 

95 .0 
95 .0 
95 .0 

De bf:.jrijfstijdcorrec'ties (Cb) '.-Jorden weergegeven in. dB per pericde 
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94. 5 
94. 5 
9C 5 
91. 4 
91. 4 

91. 4 
7~.8 
95.2 
91. 3 
91.3 

n. :S 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91.3 

91.3 
91.3 
91.3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
~ 1. 3 
91. 3 
90.6 
91. 3 

91. :s 
91. 3 
91. 3 
n .3 
91. 3 

9l.3 
91.3 
91.3 
91. 3 
91 .3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
9l .3 
91. 3 
91.3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
9 1. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
98. 0 
9~. O 
~O. 3 

90. 3 
90 .3 
90. 3 
90 .. 3 

85 . 7 
85 . 7 
85 . 7 
83 . 7 
63 . 7 

83 . 7 
71 . 2 
95.1 
82 . 8 
82 . S 

82 . S 
82.8 
82.8 
82 . 8 
82.S 

82.6 
82.8 
82.8 
82.S 
B2.8 

82.8 
82.8 
S2 .8 
84 .0 
82.8 

82. 8 
62. 8 
82. B 
82. B 
82. 8 

82.8 
82.8 
82 . 8 
82.8 
82 . 8 

&2.8 
82.8 
82.8 
82.8 
82.8 

82 . 8 
B2 . 8 
82 . 8 
82 . 0 
82.8 

32. 8 
82. 8 
82. B 
C2. 0 
82. 8 

82.8 
82.fl 
82.8 
32.8 
82.8 

&2.8 
82.8 
9(;.0 
96.0 
84.9 

8'].9 
84, 9 
84.9 
&4.9 

105.7 
105 .1 
105.7 
:03 . 3 
103.3 

103 . 3 
92.5 

100.0 
104.& 
~04.B 

104.8 
104 . 8 
104.8 
104. 8 
1040 8 

101.8 
la~ . 8 
10408 
10L8 
10'].8 

104.8 
10'].8 
104.8 
102.0 
104.B 

104.8 
_04.8 
1 04 . 8 
l 04 . 8 
104 . B 

104 . 8 
104 . B 
104.8 
104 . 8 
10L8 

104. 8 
104.8 
104. 8 
104.8 
104.8 

104. a 
104 . B 
104 .8 
104. 8 
104 .8 

104 .8 
10<1. 8 
104 . S 
104. 2 
10·] .8 

104 .a 
10.]. 8 
104. 6 
104. a 
10·] .B 

104 .0 
104. B 
105 .0 
105. 0 
10.1 .0 

104 . 8 
10'].0 
104 . 0 
104. 0 

5.5i; 
5.56 
5.56 
6.53 
6.53 

6.53 
5.39 
3.63 

12.60 
12.60 

12.60 
12.60 
12.60 
12.60 
12.60 

12.60 
12.60 
12.60 
12.60 
12.60 

12 . 60 
12.60 
12.60 
15.56 
30 . 93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

25.64 
25.64 
25.64 
2.5.64 
22.64 

22.64 
22.6'] 
22.64 
22.64 
22.64 

22 .6, 
22 .64 
22. 6 4 
22 .64 
22 .6·1 

22 . 6 ~ 
25 . 64 
23.01 
14.4 0 

6 . 02 

0. 0 2 
6. 02 
6. 02 
6. 02 
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Overzicht geluidbronnen 

Mcdel:P3;tusle situatie - 'Jersi~ 'J'~J.n AI;tucle sit.uatie - CClltpa:=t.ilTLent 4b-5a LAr, LT op hocgta 
Groep: (hoofdqroepj 
Lijst van Puntbronrlen, VOQr: =ekenmethode lradust.riela\·Jaai - !I. 

Id 

127 6] .1 74.8 &8.3 %.2 99.6 95.0 90.3 1040 0 

De bedrij fstijdcorrectles (Cb) \'Iorden \'i~er<"Jeg6ven in rjB pe~ periode 

Cb(NJ 

&.D2 

Geonoise V4.03 13-09-2005 08:20:28 
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BIJLAGE II 

invoergegevens rekenmodel storten op hoogte in compartiment 5b-6a 



overzicht gebQuwen 

l~lod~l:A,':tuel.e situatie - 'Jersie ',ien F.'.:.tuele situotie .. Ccmpa!'~imi:nt Sb-6a r..';r j LT_2 09 hoogte 

G.:'oep: Uloofdgr':iep) 
Lijst 'Ian G.;bOI.1·der~1 '\~oor rekel!.ll1et.hode Industrieial.;aai - I!. 

!'-haekl X-hoek2 X-haer:3 Y-hoek3 Mvld HaogLe 
Id ---- ---_ .. - -_ .. ----------- -- - ------- - ---------_ .. --_._--------- -.---------_ .. - -- - - - ------ --- -_ .. - - - -- - - - -_ .... _ .. - ------ --

245022 . (, 
245000 . 8 
244974.3 
245C25 . ~ 
245<132.6 

4G3327.0 
.j 832 69,5 
483399.8 
4fJ3624. 6 
483109 .• 

2~49Q2.~ 

2'15033.1 
244 970 , (, 
2 ·\502&. Ii 
2'15')40.6 

,183304.9 
403286.7 
483406.9 
483630.1 
483101.7 

0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 

12 . 0 
12.0 

4.0 
jJJ 

7 . 0 

001 
002 
003 
004 
005 

006 
007 
008 
009 
010 

011 
012 
013 
014 
015 

016 
017 
018 
01~ 
020 

021 
022 
023 
024 
025 

026 
027 
028 
029 
030 

03l 
032 
033 
03<1 
035 

036 
037 
03B 
039 
OH) 

001 
042 
043 
0.4 
045 

046 
047 
048 
049 
050 

051 
0.52 
aS] 
054 
055 

05'; 
057 
05& 
059 
000 

061 
0,,5 
066 
,%7 

Over13adstatiorL 
Q'l"erlaadstatior. 
Overlaadstatlon bij~ebQuw 
Woning t-lc.aB tboers'.'I~g 2 
\ionimJ Alrnelosestraa t 6 

Wonina Almelosestraat 
woning Almelose.:3traat 
Noninc BrClke'deq 2 
Bijgebouw SI:'ake"':eg 2 
BijgebouH Brakeweg 

Bijgebouw Brake'"eg 
Woning Brakeweg 1 
Woning Brakeweg 1 
Noning Brakeweq 12 
Bijgebouw Brakeweg 12 

Bijgebouw Brakeweg 12 
Bijgeboaw Brak.2weg 12 
Bijg;;bouw Brakeweg 12 
Woning Grintko1kel!l<eg 
Won ing GrintJ:o 1 kenweg 

Bijgebouw Grintko1kenwe(1 
Bijgebouw Grintkolkellweg 
Bijgebouw 
Bijgebouw 
Bij'.ebou;J 

Bijgebouw 
Bijgebouw 
BijgetJouw 
Bijgebouw 
Bijgebouw 

~1oniL\q Zeilker'H'eg 5 
140ning V10edbeltsweg 
Woning Vlcectbeltsweg 
Woning Vloedbelts'..reg 2 
Bijgebouw VloedbeltsHeg 2 

Woning Grote Savenkels\"eg 
Woning Grote 3avenkelsweg 
Woning Grote Bavenkelsweg 
Waning Grote Baver.kelsweg 
BijgebouH 

Eijgebouw 
I;oning Zeilk"rl-1eg 
Woning Zeilkerweq 
Woning Grct~ Eavenkels· .... 8·:] 
Waning Grote Bavenkels~ ... eq 

~Jonina Grote Bil'.tenkel!3\"eg 
Waning GL'ote Bavenkelsweg 
Wonirlg Crete Bu,ve:nkels\-leg 
Woning 1\J.me1osestraat 15 
v-loning AlmelosesT.raat 1 

DijgeboT,., ]\!melcsestraat 
Bijgebouw P.lme.!.osestT:2at 
Geluid·.-Jal 
Gelu.i..dwal 
GeluiciHal 

Geluil:hJal 
Ge!uidwal 
Geluidwal 
Geluidwul 
Geluid\'t'a! 

Grondi-tal 
Grcnd"a1 
Grondwal 
Grcnd\.,al 

24.;981.5 
2'1<982.0 
244958.4 
24S0U . l 
2·J5~22.2 

245·H~ 6.2 
245513.5 
245~87.0 
2~5474,O 
2,)5.185. ·1 

245546.0 
245565.1 
245572.0 
24.5~9J! . .t 
2,15304,0 

215273. ·1 
215283.9 
245281.1 
215061.1 
2')5069.5 

245050.7 
245032.4 
244453.5 
214442.0 
244450.5 

24H58.1 
2'14415.8 
244432.7 
24H35.0 
2H~23.9 

244-128.6 
244287.9 
244 281. 0 
2H272.2 
24429'1.4 

2H322.7 
2H318.4 
244314.0 
244308,7 
244302.9 

244290.9 
244242.1 
244233.0 
2HZ42.6 
2<14225.8 

21~268,5 

244272.·1 
244262.8 
24·1749.3 
24527'3.3 

245282.2 
2·)5252.6 
244741.3 
2,1·1784.0 
244819 . 3 

24191B,3 
244906.7 
244866.2 
2-1·H~jl. 5 
2114732.5 

211551:2.& 
2015435 . 4 
245349.0 
2,15340'.3 

Weergegeven wordt de rt:flectiefac1;cr van 31 Hz 
Geonoise 114.03 

483,102.3 
~8330'l, 9 
(83391. 4 
<83633. '\ 
183099.5 

4830.53.8 
,182995.1 
482754.4 
4821.56.4 
,182763.3 

4112113.0 
182691.3 
482702.6 
'J82685.6 
402687.8 

'18268&.7 
482693.3 
482692.9 
482369.8 
482371,9 

'182361.2 
482344.6 
482548.9 
4e2.525.5 
482518.8 

4e252S.3 
482544 .. , 
~82536.3 

482517.7 
4824~4.1 

482453.6 
,182861. 2 
482856.4 
~82B64 .2 
482856.2 

·)82927.1 
48291.9.7 
482917.1 
,182913.8 
,182912.2 

·182916.6 
483042.3 
483053.1 
483204.2 
483197.0 

493339.3 
483356.5 
483354.5 
l163568.e 
483039.8 

4e302'~ .3 
,183015.6 
483378.0 
183400.0 
'18331l5.5 

:1~J20·1 . 3 
4fJ3169.6 
483138.3 
483U~ . 4 

'1fJ3324 . 2 

4n91?.3 
4112&38.9 
~&~721.5 
482721. 6 

2-15·193 . 7 
245519.9 
245499.0 
21}5175 . 9 
2 Il. 5Jl 9.'3 • 2 

2·15563.1) 
2'.5567.8 
245576.1 
2·j5296.3 
245293.1 

2·15261.5 
245287 . 0 
245281. 7 
215070.9 
245063.4 

245055.5 
24503& . 4 
244477.4 
244H6.6 
244465 . 8 

2·j1469.3 
2HB2.7 
241418 . 3 
244453 , 4 
244427 . 9 

2·14438 . 4 
244236.4 
244279 . 6 
244271. 2 
244300 . 5 

24<1310.1 
244305.1 
244303.7 
2~ ')301. 9 
244295.4 

24429.5.3 
244237.6 
244229.2 
244233 . 0 
201423,1.3 

2H2'11 .5 
244261.1) 
244269.2 
24.1761. "/ 
24529'1.3 

245295.3 
245261.'} 
244783.4 
2')48VJ.7 
24491&.3 

2·14906 . 1 
2HSC6 . 2 
244832 . 0 
24t1732 . 5 
2·14741 . !J 

245435.2 
H5419 . 9 
245420 . 4 
2·1534.6 . 5 

4~30')6.Z 
'183001. 3 
482756.4 
4827 ')5,7 
4&2764.') 

4B2729 . 0 
482701.5 
482701.3 
482675.0 
48268';.1 

482690.1 
'J32693.8 
482690.5 
482358. :l 
'182366.7 

482365.0 
482336.8 
482536.9 
482534.9 
482511.4 

482519.8 
'J82536.1 
482506.8 
482508 .. 5 
482502.2 

482'J70.3 
'182850.8 
482856.2 
482857.3 
482855.0 

482931.8 
4B2924.7 
482921.1 
4829).';.7 
482915.2 

482914.9 
463029.9 
4e3042.5 
483205.9 
483J.95.5 

,Hl33/17.5 
483362.3 
483352.2 
483679.2 
4830~7.7 

<\1)3030.7 
~~82997. 3 
~83400.0 

483386.1 
.j!l3204.~ 

483170.2 
(\83131.2 
483142.4 
483323.6 
.)83377 .• 1 

482839 . 0 
B272; .3 
482724.0 
482705.3 

245499.5 
245515.a 
245500.6 
245481. 4 
245494.0 

245568.5 
245575.1 
245577.0 
245287.5 
245295.0 

245282.3 
245287.4 
245283.6 
245065.3 
245067.5 

245057.4 
245043.(; 
244470.4 
24445LO 
244·169.8 

244470.6 
244423.9 
24442'1.3 
244448.0 
2<1<1434.4 

244443.3 
244278.6 
2442 1 4.3 
2H274.4 
2<14299.7 

24430&.3 
24006.3 
244305.1 
2H303.8 
244292.9 

244293.1 
244 231. 4 
244236.9 
244231.6 
244235.4 

2H261. 7 
24·1259.4 
244268.0 
244770.5 
245298.5 

24,290..7 
245275.5 
244784.0 
244818 . 3 
2H917.2 

240190 .. , 
2<14865.4 
244832.0 
2401731. 4 
2'14740.0 

2'15,135,7 
245·120.4 
245420.4 
24 53015.2 

483051.& 
483006.3 
482746 . 3 
482746. " 
482758.4 

'182723.2 
482699.a 
482696.0 
482673 . ~ 
482678.1 

482665.8 
482691.5 
482691.0 
482353.4 
482301. 9 

482362.7 
482340.8 
482522.9 
1825]1.3 
482519.6 

,!82S22.5 
482518.2 
482502.4 
182497 .8 
482498.9 

482463.3 
482852.0 
482856.9 
482856.9 
482851.1 

482927.1 
4B2927.0 
482924.8 
482921.3 
482909 . 0 

482909.3 
483032.2 
483039.8 
1,83198 . . 1 
483201,7 

,183351. 0 
403355 a8 
483348 . 8 
183668.6 
483039.1 

483021. 8 
483004.3 
483398.8 
483381.9 
4832Cioj.3 

4831')0.6 
4B3U8.2 
483141.8 
4B3323.0 
483377.7 

,182838 . 5 
482724.2 
482724 . 0 
·182'705. 4 

0.0 
0 , 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.:) 

0.0 
O. () 
O.!l 
0.0 
0.0 

0.0 
O.G 
0 . 0 
O.C 

'/.0 
6.5 
7.0 
4,0 
oJ.O 

4 . 0 
7.0 
3 . 0 
7 . 0 
oj .0 

3.0 
3.0 
3.0 
6.0 
6.0 

2.0 
3.0 
6.0 
6.0 
6.0 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 

7.0 
6.0 
2.5 
2.5 
2.0 

3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
6.0 

6.0 
6.0 
9.0 
7.0 
6.0 

7 . 0 
7.0 
7.0 
0.0 
a. 1) 

a.o 
8.0 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 

3.0 
3.0 
3 . 0 
3 . 0 
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Overzicht gebouwen 

Hodel:A.-:tUf:l.e 3itua::i,~ - '.lsrsie ~riJ.rl .rv;t\lf:l~ situa::.is - Comp~:ct.imer,t. Sb-62 LP.r, LT_2 09 !"'Icogte 

Groep: (hoofdgroepl 
Lijst van GeboU\o'/en, vQor l'ekenmethode :ndustrielaHaai - 2L 

X-ho~kl '{-hoekl X-hoek2 Y-ho"k2 ;(-ho",):3 Y-hoek3 t~'1ld Hoogte 
Id -.-------------------------------------------------_._-- --------------------------------------------------

482702.7 
~82702.7 

482705.9 
483()65.8 
183107.7 
482921.9 

24530~ .3 
245207.0 
245261.3 
244817.0 
244867.4 
245118.3 

432702.8 
482702.B 
482706.2 
4B3065." 
483106.1 
482922.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

3.1l 
3.0 
3.0 
0.1 
0.1 
0 .1 

G6d 
069 
070 
071 
072 
073 

07~ 
075 
070 
077 
on 

079 
080 
081 
002 
083 

084 
085 
(JeG 
081 
068 

089 
090 
0~1 
092 
093 

094 
095 
Q96 
097 
098 

099 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
III 
112 
113 

11-1 
11S 
116 
l.l7 
11& 

119 
120 
121 
122 
123 

12·1 
125 
12r, 
127 
128 

129 
130 
131 

Grond'dal 
Grt)nd~Yal 

Grondwa~ 
Campa rtiment 
Compartimant 
Campa rtim~ (1 t 

Compar'Ciment 
Compartiment 
Compartlment 
Comparti!llent 1 
Compartiment 

Compartiment 
Compartiment 2 
Compartimen~ 
COID.oartiment 2 
Compartiment 2 

Cc,mpartiment 
Comoarti!l16!lt 
compartiment 
Compartiment 
Compa['timp.r~t 3 

Ccmpartiment 
Corr,partimen t 
Cornpartiment 
Compartiment. 3 
Compartimer, t 3 

Comoart.!m~!'It 

Compart!.mf:n::: 
Cornpal:t:"'7.~!'It 

Compart:rr.ent. 
Corr.pF..rt.:.Ji-.e!'Lt ola 

COr.1?d r t .:.. ... ~:\ t "a 
COl~9.)~t,:;;-,el': :: 4a 
C~i:\::a=,:,;.;Tt~:1.~ 4is 
Com::d=-t.:.:r.~:it 4.£1 
C~~;:,:.:,:..!::t:'. ':. 4cJ 

COIT.~(;I=":.l=.II? :--. ~. old 
Cor.;:;,-~=~:'::I~:.:. o,/,Cl 

COr::lP.'l:~':':"'I cr.: 4~ 
Cor.:po:: .. ;-l."_·, 4il 
GP. ~\J. :-,. I • 

UE. U .. ";.':' .. 

I:F..U. : " . _ 
Ge .. !L ~' . .. 

Ge :.J .. -: .... _ . 

Cc~~Jrt_~~~: 4b-5~ 
CCKodrt.:.~~~~ ~b-53 
C~f" .. ~.:::rt. .. :-:;cr.l 4~-521 

Co~paC~l~~n t ~b-5a 
Comp~r~'!~f;n: 4b-5a 
CCTilpart~_:nent .:Ib-Sa 
COflipcrtl:1;l?r.:: 4b-5o 
Comp,.:.rt..:..rnF.'!':t 4b-5a 

COIDparl:.!.!1I~n~ 5b-£"a 
Compiirt..:..:rlt:rl l Sb-6a 
Comp~rt.:.me:1t Sb-6a 
Compart':.me: l t 5b- 6a 
COITIp;:;.rtilnl:!"i t 5b- 6a 

Comoartiment 5b-6a 
Compartimenl: 5b-6a 
Comparti;iiettt 5b-6a 

24.5346.3-
2453040 8 
245287.9 
2401785.1 
2448140 2 
245065.6 

244905.2 
244907.1 
244861.6 
245071.0 
244832.2 

2<14867.0 
245120.2 
24..1907.1 
2,15071.0 
244972.7 

244908.3 
204932.6 
24..503Q.1 
2,15097.S 
245167.6 

245206.7 
245214 .0 
24.5196.7 
244971.3 
245045.8 

245074.9 
245135.4 
2·)5161.2 
2'15171.2 
244755.5 

2,14752.9 
245034.6 
245045.3 
245047.9 
245046.9 

245051. 8 
2-14832.0 
24.5020.5 
245000.3 
244749.5 

244750.1 
244-,056.0 
244764.3 
2H81l7.3 
24.4.899.3 

2H892.8 
244863.3 
245032.2 
24501ij.2 
24~979.0 

2H91o.6 
244888.2 
214849.7 
2'IOn.0 
244669.4 

2'IH63.7 
244619.5 
24..1561.7 
2.145013. G 
244544.1 

2<14556 . 3 
244564.4 
2<1456,· . J 

tlJeerqegeven wordt de ::6r1ectietactor 'J an 31 Hz. 

Geonoise V4.03 

£J 82705.3 
4B2702.7 
482702.7 
4~296J.8 
483066.7 
482164.3 

483073.2 
483074, 9 
,183039.3 
.182949.2 
482929.7 

483107.7 
482921.0 
~B3074.9 
482948 . 3 
4B3130.~ 

483075.5 
483158.7 
~83230.o 
483219.7 
4&3116 . 0 

483118 . 5 
483049.4 
~83004.7 
483130.7 
483186.5 

483175 . <I 
4IDH1.J 
11t33109.5c 
4~30GO.3 
4828'2.9 

482843.8 
4826.0.7 
482658.2 
4c2672 . 2 
482699.6 

4~2734.2 

482929.7 
48279 1}.8 
482700.5 
483316.7 

483326 . 7 
4133363.2 
483378.6 
4113309.7 
483201. 6 

4B3179.2 
483155.6 
4S26~~.6 
482610.6 
482,03.8 

482570.2 
482547 .0 
482500.9 
482510.8 
482576.7 

·182585.7 
4B2E'4.9 
,182708. B 
482;;9.·1 
482778.5 

482B<1. ·1 
4828S1.2 
~JB2906.? 

2'J 5304. 'J 
245287.L1 
245261. 2 
24~815.1 
24486';.1 
245120.2 

245068.6 
2H861. 6 
2·141332. <1 

24502~.9 
245019.7 

244932.6 
245190.3 
244971.8 
2·15138.4 
245138.B 

245071.3 
245031. 9 
245098.4 
24.5157.6 
245206 .7 

245214 .9 
245196 .7 
245179.~ 
2450']5.3 
245076.8 

245135.3 
245163.3 
245168.S 
2'.5141. 2 
2~4787. 3 

245033.7 
2~S04L 4 
245047.9 
245041 . G 
245051.~ 

245063.7 
244805.6 
245001. J 
244806. G 
244842.7 

244155.4 
244783.1 
244807.3 
244899.3 
244892. S 

2H863.9 
244843.3 
2·15018.0 
244978.5 
244916.1 

2441397.1 
244849.3 
2H796.9 
244741.1 
24.4743.0 

48290.7 
483040.3 
402931.9 
'1827~5. 3 
482794.5 

'83l.59.6 
482981.1 
483130.4 
;83010.2 
483012.3 

482949.2 
483230.6 
493218.8 
483176.0 
483119.5 

483049.4 
483004.7 
482982.0 
483186.5 
483176.8 

;83139.1 
483108.3 
403056.7 
403012.9 
482963.1 

482641. 0 
482657.5 
402672.2 
482699.2 
482734.2 

482764.6 
482828.3 
482699.5 
482829.3 
483154 . 4 

183363.8 
483378.6 
483370.3 
483201. 6 
483178.6 

'IB315L'1 
483156.2 
482610.4 
4S2603 . 5 
482569.4 

482547.5 
492500.1 
482510.8 
482531.4 
482531. 0 

24462Q.7 182645.4 
2445G1.5 482708.6 
244543.3 402738.8 
244514.2 482778.8 
244556.2 482841.8 

24456 . S 
244% .3 
2H57 .1 

·i82801.'1 
482907.0 
482942.3 

245069.7 
244862.8 
24483 ·1.4 
2·15019.9 
245021.2 

2·14933.4 
245118 . 5 
2H973.1 
245137.1 
245137.2 

245070.1 
245033.1 
245098.0 
245165.9 
245204.6 

2452J3.1 
245194.8 
245178.4 
245046.8 
245076.2 

245136.3 
245162.3 
245170.3 
245140.5 
244105.3 

245034 .6 
245045.& 
245049.1 
245048.6 
245053. 1 

245065.4 
244808. i 
244999.3 
244805.1 
244843.8 

244756.5 
24478(.3 
244B06.6 
24.898.1 
244891.5 

24'1863.1 
244843.2 
245011.6 
244978.4 
244915. $ 

244886 . 7 
244848.2 
244797.J. 
244741.2 
244742.7 

24H20.0 
2~4562.2 
244511.5 
24" 545 .. 1 
244557.4 

241J565.0 
244569.9 
244.572.8 

482919.2 
483038.7 
·132931.-1 
482795 .9 
482796.5 

483159.6 
482982.9 
48312~ . g 

483011.6 
483010.0 

482947.7 
483229.0 
483217.0 
403173.2 
48311M .O 

4030'19.2 
48300!;.5 
·182982.7 
483184.5 
483174.9 

48311]0.13 
483107.6 
483056.9 
483013.3 
482963.6 

482642.2 
482658.0 
482672. a 
402699.3 
482734. 0 

482763.9 
482827.5 
482699.9 
482827.4 
483155.0 

483363 . 7 
483377.4 
483360.6 
483201. 0 
483178.9 

483155.4 
483154.4 
·182610.6 
482604.2 
482570.1 

4825'10.0 
482501.0 
482512.1 
482531. 7 
482530.:.t 

4826'15.0 
4132709.3 
0182739.6 
,j82778.8 
482&41.6 

482881.3 
482906.9 
·: (:2942.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.G 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

(l.a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
D. I) 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

15.0 
15.0 
15 . 0 
15 . 0 
15.0 

0.1 
0.1 

15.0 
15.0 
15.0 

15.0 
0.1 
0.1 
0 .1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 

15 .0 
15.0 

15.0 
15 . 0 
15.0 
15.0 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
15.0 
15.0 
15.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
12.0 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

1).1 
0.1 
0.1 
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Ove rzicht 91!bouwen 

HOdll:Ar.tull0 Sltu,tJ.. - '1ll'1i<t n:. ,1,ttulle sJ.t\:~t1. - ee.p.a:!l ... nt ~l>-h !oAr. t:r_2 or- ll00qt4 
crocI>: (hco!llqroep! 
Lijst ". Gebou"en, -, re~.Mletho<lll tnllu.t : lellwul . " 
" t:au<;h r ljvi.a9 ~ -I,oekl 1 - ""1~.1 X- hockl Y-I."lIk2 :< - !l"e~.l ¥-hoek) Hvld HOO9t1 
------------_ .. _-_._------------------_ .. _-_. __ . __ ._.-._ .. _. _-_._---._---------------------------------------------
'" Co.pa rt1=ent 5b-6 .. 244$12.4 .~29d.O ~H~13.1 (SUS1-l 2HS73. , 4~2951 .0 0.0 o. , 

'" eo..partll!o<lnt Sb-h 2US').3 Ul'56.7 2HSH.2 402973.2 2USH.1 U297J .2 0.0 0.' 

'" CQalpOnJ."II~t ~b-h 2H5H.5 112912.8 2U7L!.8 ~S28'( .5 244119.2 482865 .1 0.0 0.' 
13 5 <::OIIIp.lrt.i:!lllnt 5b-h 244118.3 U2t6t .1 2H753.5 ~e28~~.' 2H1SJ.~ 482844 .3 0 .0 o. , 

'" CoeparUAent .a-t~-5" 2t5000.Q HnOO.O 244981.6 .82639.2 2U"8.8 (82640.0 0.0 15.0 

'" COIIpArt1a!nt 4b-Se 2H98l.C 4U638.7 2H9U.' ~2263Q.5 2H90.8 H263~.9 0.0 15.0 

'" co.p..nlsent UI- S<i 2H9H.' 412631.2 2H858.6 ~~25el.C 2H8S1.l U2SU . l 0.0 15.0 

'" C~ttl._nt 40-5. 244'61 . • nU8L2 HUH.S (USn.l HU2l.6 C825~0. 1 0 . 0 U.O 
"0 COllp.nL=nt .b-5~ 244627.3 48l5H.2 2 U 112.0 492596.' 2t41 11. 0 4&259 • . 5 0.0 1 ~ • ., 

'" COlllpllc t iMnt 4b-S .. 244111.3 4U$U. 4 2Ht!J . 9 .a219 6.) H~854.0 (8279~ .1 0.0 U.O 

'" C ....... nl' •• "'t 4b-S .. - 5b-63 244711.1 4825~4 . 0 2H'51. ! ~826'3.0 2HHJ.6 U267L,; 0.0 12.0 

H. C.,.parti_nt Sb- 6a 2Unt.S 4nn).8 2(461).5 .S~125.3 2 44 611. 1 4U72l.) 0.0 12.0 

'" Cc.paCll.lleht Sb-6ol 244612.1 482122.7 244 500.4 nn~L9 2 44 592.6 tel75L6 0.0 12.0 
"0 Cc.p.rt 1Aunt ~b- 1iI 2H591.3 ~~2'SQ.6 2H5~O.9 482796.' 2HS9~.6 482796.5 0.0 12.0 
151 COClrpllnbent 5b-"" 244591. , 4$21U.~ 24CS97 .0 48290.5 2(1599.2 U28C3 .2 0.0 12.0 
m Ca.pa rtillhln t 5b-6 ... 244597 . 1 4828C 2.2 2H602.5 CS2875 . ! HH05.6 U281t.9 0.0 12 . 0 

'" Ca-part.i.ent SIl - 6. 2H502.6 UUlC.8 244606.1 cSn".7 244609.2 482U9.) 0.0 12.0 
1~ . C:~rulllf:l\t SIl-'" 2146Q6.1 48U~8. 9 HUll.7 U29H.9 2etUc.1 U1Ut.0 0.0 12.0 

'" Ccepartaant 4b-S .. -Sb-6 .. 2 44 "2.2 482915.0 244831.6 .'2759.' 2H829.8 4827S7.2 0.0 l2.0 
no toep_rt.lm.ent ( b -Se 24U6II.S 48257&.2 2ct U1.8 4e25".5 2(4663.0 482587. ) 0.0 0.' 
m Cooopa r t: .. ent 4b·Sa 244662.6 48258'.0 244 82 •. 3 482102.0 U4825.7 4U790 . 8 0.0 o. , 

"'''lI ro~"vlt~ ""'~t de r ,,!lect1IcaCtor .," " "' 
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( 

overzichc qebou~en 

MQ<kl:Ao;tlltle I1t\l~U' - ·,.:.u un ;;,o::tllll_ sl~uatle - C~td .... n t )b-6I. LAr.L'!_l op trooc<;;tt 
Gr~p: ChOQfdq:otpl 
1,.1jst ... n GeOouIottIl, \"~t n~'l\IOuhod. lndo.:ltrhbwa.l - IL 

'" ••• .. , ••• .. , ••• ... • •• ... • •• 
• 0< ••• . " ••• • oa ••• ". • •• 
01' ••• 
OU ••• ." ••• on ••• 
0" ••• 
015 ••• 
016 ••• • n ••• 
'" ••• 0 .. 0.' 
020 ••• 
02' ••• 
'" ••• m ••• 
0" ••• 
'" ••• 
m ••• 
'" 0.' 
02. 0.' 

'" 0.' 
,,0 ••• 
OJ, ••• 
'" 0.' 
OJ, 0.' 
0" ••• ." 0.' 

0" ••• ." ••• OJ. ••• 
~H 0.' ... • •• 
OH ••• .. , ••• ." ••• .U ••• . " ••• .. , 0.' 
on 0.' ." 0.' . " ••• . " ••• 
'" ••• . " 0.' 
O~J ••• .,. 0.' 
0 .. • •• 
os. 0.0 . " ••• ... • •• . " 0.' 
". • •• 
'" ••• on ••• . " 0.' 

'" '.0 

w":~'CJev.I' wotdt ce u!lecd,bctor 
GeonoiS8 114.03 

• •• 0.' 
0 . ' .., 
• •• 
• •• • •• • •• • •• • •• 
' . 0 • •• • •• • •• ••• 
• •• • •• 0.' 
0.' 
0. ' 

0.' 
0.' 
0.0 
••• 0.' 

0.' 
0.' 
0.' 
0.' 
0. ' 

0.' 
0.' 
0.' 
0.' 
0.' 

0.' 
0.0 
0.0 
0.0 
'.0 

0.0 
0.0 
'.0 
0.0 
0.' 

0.0 
0.' 
••• • •• ••• 
• •• 0.' 
2.' 
2.' 
2.' 

2.' 
2.0 
2.' 
2.' 
2.' 

2.' 
2.' 
2.' 
2.0 ... " " 

." ." 

.., 
'" 

." ". 

." '" '" ." OZ. 
'" '" 

." ." 036 ." .n 
" . 

". os, ." 
on 

'" '" :IS) 
OS, 

'" "0 " . ." 

'" 
02> 

." 

OJ • 
OJ!f 

". ". 
" . "0 " . '" 
'" .u 
'" 
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cverzicht gebouwen 

Hedal:Ar.:ual, a ! r.~a : ~. - y.r_it Yah ~tuele s l tUQtl~ - CO~PA::l.~nt ~b-S. ~r,~~_2 op h009tf 
C;'oep: (heofdq:oapl 
Li1~t van Gebouwen, ""Or r"kQ~th.odtl tndustd."la>r.la! - It 

R<:!!! . 

, .. , .. 
,n ,., 
'" 

,., 
'" 

,., 
m ,., 
m ,., 

'" 
,., 

O'S 
,., 

'" 
,., 

'" 
,., 

'" ,., 
". ,., 
'SO ,., 
'" 

,., 
on ,., 
'" 

,., 
, .. ,., 
0910 ,., 
I'le~ 

,., 
'" 

,., , .. ,., 
00. ,., 
'" 

,., 
'" 

,., 
'" 

,., 
'" 

,., 

'" D.e 

'" 
,., 

". ,., 
'" 

,., 
". ,., 
'" 

,., 
'" 

,., 
'" 

, .. 
m ,., 
'" , .. 
'" 

,., 
'" 

,., 
'" ••• 
'" ~. ~ 

". ',.0 

". ; . , 
no .. , 
III <.0 

'" ~.C 

no ,., 
'" 

,. , 
'" 

,., 
'" 0.> 

'" D. " 

'" 
,. , 

'" 
,., 

'" 
.. , 

m ••• 
In D . ~ 

'" 
.. , 

,2< ,., 
m , .. 
". ,., 
'" 

,., 
m ,., 
m ,., 
m ,., 
13! ,., 
1I":9.g,·'e~ worct d. "n .. etah-::tot 
Geonoise V4 . 0J 

'"' ,., ,., ,., ,., ,., 
,., ,., 
'"' ,., 
'-' ,., ,., ,., ,., ,., 
,., 
~ . O ,., ,., ,., 
,., ,., ,., ,., ,., 
'-' ,., ,., 
'-' ,., 
,., ,., ,., ,., 
'"' , ., 
'"' ,., 
'-' 
'"' ,., 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 

'"' 2.' 

'"' ,., 
2.' 
,., 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 

2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 
2.' 

"an 31 "' 

'" '" ,n 

'" !O~ 

'" 

lO~ 

'" 

'" '" 
'" '" '" '" 

'" ' 09 

'" W 

". 
'" ". 
'" ". 
". ". 

KOppe12 

'" '" 

'" '" '" 

'" '" 

'" '" 
'" '" '" '" 

'" 
m 

'" W 
m 
m 
u, 
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( 
Ove~2icht qebouwen 

Mcdel:;:'.ctuel~ s.Lt~ati.f: - 'Je:.~s1~ ',ail KI.:tu.;le sltuatip. - COlflpar'.:lmE:nt ~b-6a LAz',1.T-..2 op hoogte 
GrOep:Choofdqroe~l 
Lijst van Gebouwen, ~oc~ r~kerunethode !ndustru,!a~~ai - IL 

Id Cp K~pe12 

132 0.0 2.0 
1~3 0.0 2.0 
IH 0.0 2.0 
135 0.0 2.0 
136 O. (J 2.0 HI 
137 0 . 0 2.0 l36 loll 

130 0.0 2.0 136 141 
139 0.0 2.0 136 lU 
1<10 0.0 2.0 136 t4j 
141 0 . 0 2.0 136 
In 0.0 2.0 1~5 

HS 0.0 2.1) 141 155 
1;9 v.o Z.O 141 155 
150 0.0 2.0 H7 155 
l!;l 0.0 2.0 141 155 
152 0.0 2.0 147 155 

153 0.0 2.0 1<\7 155 
154 0.0 2.0 141 lS5 
155 0.0 2.0 H7 
118 0.0 2.0 
1;9 0.0 Z.O 

Neerqege ... er. worde de reflect1efactor van 31 H:: 
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Overzicht geluidbronnen 

l~lodel:.~.ctu£:loa situatie: - ve:-sie van A(;tuel~ situatie - Ccmpartimant .5b-6a L..';r, LT_2 op hoogte 
G=oep: (hcofdgroep) 
Lijst van PuntbC'onnen, lJOOT: t"er:enmethode !rld1Jstriela\"aai - IL 

Hvld Hoogte Re!' 1. P.ichtinqsi!1Cen 

---.------------- --------------~~------------- ---------------------------- --- ------------------ ---------------------
rd Omschrij'~ing 

360.0/0.0 
017 Compactor 244641.2 ·182827.6 12.0 2.0 

OJ8 Compactor 2~.610.'1 4B2850.4 12. D 2.0 360.0/0.0 

0:;'9 Compactor 244641.0 482865.2 12.0 2.0 360.0/0.0 

020 Sho'l/el 244625.0 ·182861. 6 12.0 1.5 360.0/0.0 

021 Shovel 2~46H.3 48284&.0 12 .0 1.5 360.0/0.0 

022 Shovel 244627.2 ~82e3J . l 12.0 1.5 360.0/0.0 

024 \rrachtwag~n$ \o,e~len 245040.3 4B3Zn.9 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

025 Wasplaats 2H982.0 483221.6 0.0 0.5 360.0/0.0 

065 KiE:p'.'lagens direct stort 245096.5 ·183325. ~ 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

066 Kiepwagens di:r.ect. stOLt 2']5063.0 483297.8 0.0 1.5 360.0/0.0 

067 Kie-pVlagens direct stort 245022.8 483257.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

068 Kiep .... /agens direct stort. 2H9B4.9 483229.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

G6~ KiecwaQens direct sr.orr. 244953.6 483201. 3 0.0 1.5 360.0/0.0 

070 Klei)··-ragens direct start 244915.3 ·183170 . 1 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

on Kiep\V'agens direct start 2 IjlJBSB. "7 ·18:n21.6 0.0 1.5 360.0/0.0 

072 Kieph'agens direct start 2<l1B02.2 .183077 • 7 0.0 1.5 360.0/0.0 

07] Kiepwagens direct stort 2fi.:J7Bl.5 .tB3025.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

074 Kiepwage!15 direct stCt"t 244765.0 482966 . 0 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

075 Kiepwayens direct start 244742.9 182886 . 0 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

076 Kl.Bpwagens direct st'Jrt 24H17.8 4828B.0 1.0 1.5 360 . 0/0.0 

077 Kiepwagp.ns direct stort 2<1-1663.8 1~2S48.0 12.0 1.5 360.0/0.0 

080 KiepwageJls direct stort 24']661. 5 48200.3 12.0 1.5 360.0/0.0 

083 Container wi:3selen direct 24~928.1 ~83314. 2 0.0 1.5 360.0/0.0 

084 Combinaties direct start 24.506J . ~ 483298.0 0.0 1.5 360.0/.0.0 

085 Comb ina ties direct starT: 2'15031.1 483266 .9 0.0 1.5 360.0/0.0 

086 Combinaties direct stort 245004.5 183241.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

087 Combinaties dir~ct sto.!'t 24 <194 9.5 4e32~7.4 0.0 1.5 360.0/0.0 

OBS Combi:;aties direct 5tort 24H30.4 483280.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

089 Combintlties direct stort 2H929.8 183310.8 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

090 cornbinaties direct stort 2'14909.7 483341.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

091 Combine. ties direct start 2H898.7 483319.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

092 Combinaties dj,rect start 24~]913.6 483289.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

093 Combinaties direct stort 244928.9 483260.9 0.0 1.3 360.0 /0.0 

09. Combinatier.;; direct start 2-14%3.2 ~83]"(3.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

095 Combinati€s direct stort 245000.3 483242 . 4 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

096 CombinClties direct stort 245026.6 183261. 2 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

097 Combinaties d.irect start 245051.7 463286.3 0.0 1.5 360.0 / 0.0 

098 Ccmb1natie3 direct stort. 245077.4 483308.7 0.0 1.5 360.0/0.0 

099 Carnbina ties direct stort 245096.6 483325.2 0 . 0 1.5 360 .0/0.0 

100 Solo'l/agen direct stort 244930.3 483317.4 0.0 1.5 360.0/0.0 

101 Sclo'l,agen di<ect start 244905.8 483342.5 0.0 1.5 36G.0/0 . O 

102 Solowogen direct stort 24<900.7 483314 . 0 0.0 1.5 360.0/ 0.0 

103 Solo;;agen dir~ct start 244917.2 483278.1 0.0 1.5 360.0/0.0 

104 Solowagen dir.ect stort 244933.2 ·183249.6 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

105 Solowagen direct stort 244954.3 ·183200.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

106 Solm.,ragen direct start 24,1914.9 483170.4 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

107 Solowagen direct stOl't. 24'1859.1 483124.8 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

108 Solowagen d.irect: st.ort 244802.1 483077 . 5 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

109 Solo· .... aqen direct stort: 244731. 6 48302L B 0.0 1.5 360.0/0.0 

llO Sol.:>wagen direct start 244165.1 482955.6 G. O 1.5 360 . 0/0 . 0 

111 Solo~·jagen direct stort 2447~2.8 482885 . 8 0.0 1.5 360.0/0.0 

112 Solo\"agen direct stOLt 2,j<J717.7 ,828·18.7 1.0 1.5 360.0/0.0 

113 Solo,,,agen direct sr.ort 244663.8 4828~8.6 12.0 1.5 360.0/0.0 

116 Solm ... agen direct stort 244661. 2 482S~O.B 12.0 1.5 360.0/0 .0 

117 5C)lowagen direct :;i:or.t <,],1937.2 48329'1 . 8 0.0 1.5 300.0/0 .0 

l1B p.chte!'uit!'ijden '..risselpla 2""929 .~ 183315.7 0 . 0 1.5 360 . 0/0.0 

1.19 Acht.eru:!trijden st:ortfron 2<14655. 9 4B21H3.2 12 . 0 1.5 360 . 0/0.0 

122 Hydrnuliscrle kraan 24~616.2 ,82880.8 12.0 1.5 360 .0/0. 0 

123 Hyt1r.au lische kraan 244609. 0 ·11J260 . 3 12.0 1.5 360.0/0.0 

1.2; Hydrauli,~c:he kraan 244,,0·1. 4 482813 .1 12.0 1.5 360 . 0/0.0 

125 Hi·ctr.3.'j 1 isch(~ kr:aarl 244008.4 ··182835.7 12.0 1. 360.0/0.0 

126 H'/draulischs r.:r;:;,ar-. ,-'1,1629.3 482849.4 12.0 l. 360.0;0 . 0 

127 Hydraulisctte kraan 244:529.3 482879.0 12.0 360.0/0.0 

De bedrijEstijdcorrecties (Cbl Norder. H~e.rgege',en in dB pe~ period€: 
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Overzicht ge1uidbronnen 

l'-1ode'!': .. :".Gt.ue:le slt.uatie - v9rsi~ 'JarL AGtuE:l~ situatie - Compar'timent. 5b-t5a L;.r, LT_2 op hcogte 
Groe~: (hoofdgroe~i 
Lljst van PuntbrO!HLen, voor reJ:.enmethoda Indu.striela\o,aai - 11 

LHr2k Lwr<1k L~-1r8k LltJr-dB.il.. Cb(D) Cb(1l.) Cb(N) 
Id L\'ir63 Lw::-125 LNr250 Lwr5CO LrrJrlk 
- ------ - - - ------------------ ------------- - - -_ ... --------------_ ... - -- - - ----- ----- - --------------------- _._----

85 . 7 
85 . 7 
85 . 1 
83 . 7 
83 . 7 

105 . 7 
105 . 7 
105.7 
103 . 3 
103 . 3 

S.SG 
5.56 
5.56 
6.53 
6.53 

017 
018 
019 
1)20 
021 

022 
02( 
025 
065 
066 

067 
068 
069 
070 
on 

072 
073 
014 
075 
076 

077 
080 
083 
084 
085 

086 
087 
088 
089 
090 

091 
092 
093 
09. 
095 

096 
097 
098 
099 
100 

101 
102 
103 
104 
105 

106 
101 
108 
109 
110 

111 
112 
113 
116 
117 

I1S 
119 
122 
123 
124 

125 
126 
121 

70 . 2 
70.2 
70.2 
59 . 6 
59 . 6 

59.6 
52.6 
54.7 
60.6 
60 . 6 

60 . 6 
60 . 5 
60 . 0 
60 . 6 
60 . 6 

60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

60 . 6 
60 . 6 
.59.9 
60.6 
60 . 6 

60 . 6 
60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60.6 

60 . 6 
50 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60 . f. 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
(,0.6 

63 . 0 
63 . 0 
61.1 
61.1 
61.1 

H .l 
61. 1 
61. 1 

86.0 
86.0 
86.0 
12.8 
72. 9 

72.8 
56.7 
65.7 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76 . 2 
76.2 
76 . 2 
76 . 2 
76 . 2 

76.2 
76.2 
72.8 
76.2 
76.2 

76.2 
iG.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

16 .2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
7f..2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

7f,.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.0 
76.0 
74 . 8 
7 4 . 8 
74.8 

1·1. a 
74 .i! 
74.8 

97 .S 
97. 5 
97. 5 
91. 3 
91. 3 

91.3 
71 .3 
70 .S 
91. 1 
n . t 
91.1 
91..1 
91.1 
91. 1 
91 . 1 

91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. l. 
91.1 

:n ~ l 

91. 1 
80 .1 
91. 1 
91. 1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
9],1 

91. 1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 
91.1 

91. 1 
91.1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91. 1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

80 . 0 
ao.o 
88 . 3 
88 . 3 
89 . 3 

aB . 3 
68 . 3 
68 . 3 

SI .1 
97 .1 
97. 1 
96 .9 
9E . 9 

9G.9 
H . !> 
18 . 7 
93 . ~ 
93 . ~ 

93 . ~ 
~3 . ~ 
93 . C 
93 . ~ 
93 . ~ 

93.~ 
93 . ~ 

93 . 4 
!l3 .. ·1 
93 . q 

~3 . ·1 
93. 4 
87. 3 
~3 . ·1 
93. 4 

93 .. j 
93 . ~ 
93 . 4 
!l3.~ 
93.<l 

93 .1 
93 .4 
93. 4 
~ 3 .• 
93. 4 

ui.C 
64 .0 
96 . 2 
91).2 
9 • . 2 

9G , 2 
9~ . 2 
96.2 

99 . 2 
99 . 2 
99 . 2 
98 . 8 
98 . 8 

98 . 8 
85 . 9 
86 . 6 
97 . 1 
97.1 

97 . 1 
97.1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 

97 .1 
97 .1 
9, .1 
97 . 1 
97 .1 

97.1 
97 . 1 
94. 8 
97 . 1 
97 . 1 

97 . 1 
97.1 
97 . 1 
97 . 1 
97.1 

97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 
97 .1 
97 . 1 

97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 
97.1 

97.1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . t 
91 . 1 

97 . t 
97. 1 
97 . 1 
97 .1 
97 . 1 

91 . 1 
9":' . .1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . ! 

90 . 0 
90 . 0 
99 . 6 
99 . 6 
99 . 6 

99 .6 
99 . • 
99. £ 

99 . 0 
99 . 0 
99 . 0 
95 . 6 
95 . 0 

9S . 6 
89 . 2 
90.0 

10 1. 5 
101. 5 

101. 5 
101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

101.5 
101.5 

98.3 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

101 . 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101 . .5 
101.5 
101. 5 
101.5 

96 .0 
96 . 0 
98.2 
96 . 2 
98.2 

98 . 2 
98 . 2 
98 . 2 

96 . 1 
9~ . 1 
98 . 1 
93.9 
93.9 

93 . 9 
85 . 2 
92 . 6 
97.6 
97 . 6 

97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 
9'7 . 6 
97 . 6 

97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 

97 . 6 
97 . 6 
96 . 2 
97 . 6 
97 . 6 

97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 
97 . ~ 
97 . 6 

97.6 
97.6 
97.6 
97 . 6 
97.6 

97 . 6 
97 . 6 
97.6 
97.6 
97 . 6 

97 . 6 
97.6 
97 . 6 
97 . 6 
97.6 

97 . 6 
97.6 
97 . 6 
97 . 6 
97 . 6 

9~ . 6 
91 . 6 
97 . 6 
9'1. 6 
97 . 6 

102 . 0 
102 . 0 

95 . 0 
95 . 0 
95.0 

95.0 
95.0 
95 . 0 

De bed~ij fstijdcorrecties (Cb; worderl 'fief!rqeggven in dB per periode 

9.:. 5 
94 . 5 
94 . 5 
91. 4 
9 1. ~ 

91. 4 
79.8 
95.2 
91.3 
91.3 

91. 3 
~1. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
90 .6 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

n .3 
91 .3 
91. 3 
91. 3 
9! .3 

91 . 3 
91. 3 
91.3 
91. 3 
91.3 

91.3 
91.3 
91.3 
91.3 
91 .3 

91. 3 
91 .3 
91. 3 
n. 3 
91. 3 

98.0 
98.0 
90 . 3 
30.3 
90.3 

90 .3 
90. 3 
90 .3 

83.7 
71. 2 
95.1 
82.8 
82.8 

S2.8 
62.8 
82.8 
82.8 
82.8 

82.8 
B2.8 
S2.8 
n.8 
82.8 

82 .8 
82. fJ 
94. 0 
82. 8 
82. 8 

&2. 8 
22 .8 
82 .8 
&i .6 
82 .8 

82. 8 
82. 8 
82. 8 
82. 8 
82. 8 

82. 8 
82. 8 
82. 8 
62. 8 
82. 8 

&2. 8 
8 2. 8 
8 2 .8 
&-2. 8 
82 .8 

&2. 8 
82. 8 
82. & 
82. 8 
82 .8 

&2. S 
e2 .8 
82 . 8 
82 .8 
92 . :3 

96. 0 
96 .0 
8 ~ . 9 
114. 9 
84 . 9 

84.9 
8L9 
84.9 

103 . 3 
92 . 5 

100 . 0 
104 . 8 
104 . 8 

104.8 
104.8 
104.8 
10-1. 8 
104.8 

101. 8 
104 . 8 
104.8 
104. 8 
10'1.8 

104 . 8 
104 . 8 
102 . 0 
101. 8 
104 . 8 

101. 9 
104 . 8 
104 . 8 
104 . 8 
10'1. e 

104 . 8 
10'1.6 
104. 8 
104.8 
104 . 8 

10L8 
101.8 
104.8 
104. 8 
104. B 

104.8 
104.8 
104.8 
104.& 
104.8 

104.8 
104.8 
104. 8 
104.8 
10-1.8 

104. 8 
10~1 • B 
104.8 
104.B 
104.8 

105.0 
105.0 
104.0 
104. 0 
104.0 

10-1. a 
10 4 .0 
10 ~. O 

6.53 
5.39 
3.63 

12.60 
12.60 

12.60 
12.60 
12.60 
12.60 
12 . 60 

12 . 60 
12 . 60 
12.60 
12.60 
12.60 

12 . 60 
12 . 60 
15.56 
30 . 93 
30 . 93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
250 . 64 

25.64 
25.64 
25.64 
22.64 
22.64 

22.64 
22.64 
22.54 
22.5~ 
22.64 

22.64 
22.64 
22.54 
22.64 
25.64 

23.01 
H .40 

6.02 
6.02 
6.02 

6.02 
6.02 
6.02 
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BIJLAGE III 

Invoergegevens rekenmodel storten op hoogte in compartiment 6b 



Overzicht gebouwen 

Hodel :P.ctuel::! situa'Cie - 'Jersi'3 ".f~n F.Gt.uel,= sit!..12tie - CClI\partim02nt 5b L.'!!.r t LT op hoogt.e 
Groe~: (hoofdgroep) 
Lijst ~/an ·3ebol..l ..... en, voor rekenmel:hode lndustriela'...;aai - II 

X- he,ekl 'i-hoer.::L X-hoek2 Y-hoek2 A-hoek3 Y-hoek3 Mvld Hoogte 
Id Omsch.r-.ijving -- - - ... ---- - - ------ --_ ..... _ ... - ------- ------_ .. - -_ .. - -_ ... --_._- -------_ ... - ... -- --_ .. --- ------_ ... - - --_._- ---_ ..................... ---- ----

0183304.9 
48328S.7 
483406.9 
483630.1 
483101.7 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

12 . 0 
12 . 0 

4.0 
7.0 
7.0 

Q01 
002 
003 
004 
005 

006 
007 
008 
009 
010 

011 
012 
013 
OU 
015 

016 
017 
018 
01 C 

020 

021 
022 
023 
024 
025 

026 
027 
028 
029 
030 

031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 
040 

041 
042 
00 
044 
045 

051 
052: 
053 
054 
055 

056 
057 
058 
059 
060 

061 
06S 
066 
06; 

Overlaadstation 
O'lerlaadstatieon 
Over!r.ladstac.ion biJgebou~d 
Wcni nq MastboersvF:':1 :.2 
Woning .il.lmeloses-:r;;i3 t 

Waning Almelosestr~!;J.t 
~'1on Lng Almeloses traa t 2 
t-lonirlg BL'ar.:eweq 2 
Bi.j uebouw Br'a ke\.,eg 
Bijgebouw Brake',.,reg 2 

Bij gebotlw Bra ke' .... eg 
Woning Brakeweg 1 
Woning Brake\'leg 1 
Woning Brake\oJeg 12 
Bij"ebollw Brakeoleg 12 

Bijgebou'" Brakeweg 12 
Bijgebouw 9ray.8weg 12 
Bijgebouw Srakeweg 12 
Woning Gri.ntkolkenweg 
waning Grintkolken~.;(~g 

Eijgebouw Gl:int}:olken'.-,eg 
BijgebOllvl Grintkolr.:env/eg 
BijgeboUl' 
Bijgebouw 
Bijgebollw 

Bijgebouw 
Bijgebollw 
BijgebolJ\" 
Bijgebouw 
Bijqebouw 

Vlaning Zeilkerweg 
vloning VloedbeltsvJeg 
Wanir,g V10edbeltsweg 
Woni ng Vloe~Jbe.l tS1,o/eg 2 
BijgebolJ\'; Vloedbeltsvieg 2 

Woning G.tote Ba"'.l""enkels' ..... eg 
~ioning Grote Bavenkelsweg 
Woning Groce Bavenkelsweg 
Waning Grote Bavenkels'r1eg 
Bijgebouw 

Bijgebouw 
l'laning Zeilkeri-/eg 7 
Waning Zei1kerweg 
Noning Grote BavenkelsHeg 
Woning Grote Bavenkelsweg 

~'1on:ing Grote Bavenkels\-1eg 
Woning Grote Bavenkels\veg 
li/oning Grote Bav'enkels:;'leg 
waning Almelosestraat 15 
Vloning A1melosestraat 1 

Bijg(~bouw Almelosestraat 
Bijgr~bol1"l Alme.Lo3est~aat 
Geluid,,;al 
Geluidwal 
Ge.lllidwal 

Geluid ..... 'al 
GeltJid·, ... a 1 
Ge!.uid"'lal 
Gell.1idwal 
Ge':'uid~ ... a 1 

(;!'Ond\·ICiJ. 

G:r:ond·.oJa.i 
Grondwal 
Grond~/Cl.l 

24.-1981.5 
2'14982.0 
2~49':"B.4 
245011.1 
2,15'122,2 

245486.2 
2,15513.5 
245487,0 
2·15474.6 
2')5,185. ,) 

215546.0 
2,)5565,4 
245572,0 
245294.11 
2,)5304.0 

24527),4 
2,15283.9 
245281,1 
2,15061,1 
245069,5 

24.5050.7 
2,15032.4 
244453,5 
2444,)2.0 
244450.5 

2tl4JjSS.1 
244415,8 
2~4432.7 

244'135.0 
244423,9 

2444?8.6 
244207.9 
244281. 0 
24.4272.2 
244294. 4 

2H322.·i 
24 <1318.4 
244314.0 
24~308.7 
244302.9 

244290.9 
2<14242.1 
24423J.0 
244242,6 
2,14225.8 

244268 . .5 
24,1272. ,) 
244262.8 
2447,)9.3 
2')5278.3 

245282.2 
2')5252.6 
244741.8 
244784..0 
244019.3 

24.4918.3 
2114906.7 
244866.2 
214&31.5 
244"132.5 

2·15512. 6' 
2,)50\35 , ,I 
245349 .~ 
2453 1J9. 3 

\.oJ'~2~geg~"v'f.!:n wordt de t"r:fler;tiefact(Jr van 31 H:. 

Geonoise V4,03 

11834C~.3 
413330,.9 
~e3391.4 
463633.4 
4.,3099.5 

483053.8 
482995,l 
482754" 
')82756,4 
482763,3 

;82713,0 
182691.3 
482702,6 
4826B5.6 
482687.8 

4826~8. 7 
·182693,3 
482692.9 
482369.8 
482371.8 

482361.2 
482344.6 
482548.9 
492525.5 
482518.8 

482525.3 
4825,14,3 
482536.3 
482517.1 
482;94.1 

,)82463.6 
482861.2 
482866.4 
48286') .2 
482856,2 

·182927.1 
402919.7 
48291"1.1 
482913.8 
482912.2 

~IS2916. 6 
483042.3 
483053.1 
483204,2 
4133197.0 

483339.3 
,83358.5 
483354.5 
')83668.8 
483039.8 

tJ83024. 3 
483015. 6 
483378 .0 
483400. 0 
·lH3385. 5 

48.3204. ;' 
433169 . Ii 
483138, 3 
~183,1·12 . . ~ 
·1133324 .2 

,;18291:2 .3 
4.82838 .. 9 
,18272 1.5 
-182721 • .; 

245022.6 
245000,8 
2~4974.3 
2·15025,2 
245432.6 

245493 .7 
245519 .~ 
245499 .0 
2:J547.5. & 
245493 .2 

2·15563 .Q 
245567, 6 
245578. 1 
2~5296, 3 
245293, 1 

21J 5:281. 5 
245287. 0 
245281- 7 
245070 .9 
245063 ." 

245055.5 
2'.5038.4 
244477.4 
24')446,6 
244-165,8 

244') 69 . 3 
24-1432 . 7 
244418 .3 
244453 . 4 
244427 . 9 

244438.4 
2442H6,4 
244279.6 
244271. 2 
214300,5 

2')4310,1 
244305,1 
244303.7 
2~4301.9 
244295.4 

2-14295,J 
244237,6 
244229.2 
24') 233.0 
24423'1. 3 

24427] . 5 
244261 ,e 
244269. 2 
244761. 7 
245294, ) 

2~5295,3 

245261.7 
244783.4 
2~4818.7 
2~,t918.3 

24;~06.1 
2401866,2 
244832.0 
2ti-'!732.5 
244. 7:J 1. [3 

2:J5435.2 
245419.9 
24:'4.20.4 
2·15346.5 

403327,0 
'183269,5 
483399,8 
0183624,6 
483109,9 

0183046.2 
483CO!..3 
482756,4 
402745.7 
482764.') 

4B2729,0 
482701.5 
482701.3 
482675,0 
482684,1 

482690.1 
482693,8 
482690.5 
482358.J, 
482366,7 

482365,0 
"82336.8 
482536.9 
48253' .. 9 
482511.4 

482519.8 
482536.1 
482506.8 
482508.5 
482502,2 

482470.3 
~82850.8 
482856.2 
482857.] 
482855,0 

482931,8 
482924.7 
482921.1 
482916.7 
,)82915.2 

4829101.9 
')83029,9 
483042.5 
48320,.9 
483195.5 

483347 ,5 
483362,3 
483352'.2 
483679,2 
483017,7 

483030 .1 
')82997 .3 
~83400 . 0 
4833e~ .1 
483204 ,9 

483170,2 
.83137.2 
483142.4 
483323.6 
B3377. '1 

482839.0 
49272·j.3 
482724,0 
482705.3 

2H902.3 
245033.1 
244970.6 
245028.6 
2,15 lI4C.6 

2'1549~.5 
245515.0 
245500.6 
245481.4 
245') 9,1. 0 

245568,5 
245575.1 
245577.0 
245287., 
2')5295.0 

245282 . 3 
245287 . '1 
245283 . 6 
245065 . 3 
245067 . 5 

245057.4 
245043.6 
244470.4 
244454.0 
244')69.8 

244470.6 
244423.9 
244427.3 
244418,0 
2441134.4 

24H4J,3 
244278.6 
244270.3 
244274.4 
244299.7 

244308.3 
244306.3 
244305.1 
244303.8 
244292.9 

244293.1 
24,)231.4 
244236.9 
2.14231. 6 
244235.4 

244261.7 
24·1259.4 
244268.0 
244770.5 
2'15298.5 

245299.7 
245275.5 
24478'),0 
244818.3 
24'1917,2 

244 904,9 
24.t1865.4 
244832.0 
244731. <l 
244740.0 

245435. 1 
245420. 4 
245420,~ 

2453·16. :2 

483051. a 
4830G6.3 
482746,] 
tl827,t6.2 
<182758.4 

482723.2 
4G2699.8 
(82696,0 
482673,~ 

462678.7 

48260".8 
4.B269l.5 
482691.C 
482353.1 
482361.9 

~82362 . ., 
4B2340.8 
482522,9 
482531.3 
482519.6 

482522,5 
'8251B.2 
482502.4 
482497.8 
482498.9 

482463.3 
482852.0 
482856.9 
482856,9 
482851.1 

482927.1 
482927.0 
482924. 8 
482921.3 
482909.0 

182909.3 
483032.2 
483039.8 
483198.4 
483201. 7 

483351.0 
483355,8 
483348.8 
483668,8 
483039.1 

,18302" .8 
"B30Q Jl . 3 
483398,8 
48338<1,9 
4 83.20,1.3 

·"183170.6 
'183138,2 
;83141.8 
,183323.0 
-183377.7 

0182838.5 
482724.2 
482724,0 
48270.5,4 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0 , 0 
0.0 
0 , 0 

0 , 0 
0.0 
0 , 0 
0 , 0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 

0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 

0. 0 
0. 0 
(j, 0 

0. 0 

7 . 0 
5.5 
7 , 0 
1.0 
,J, 0 

4.0 
7.0 
3.0 
7.0 
,) .0 

3.0 
3.0 
3.0 
6.0 
6,0 

2 . 0 
3 . 0 
6 , 0 
6.0 
6 , 0 

G.O 
6.0 
6.0 
6,0 
7,0 

7.0 
6,0 
2.5 
2,5 
2,0 

3,0 
3,0 
3.0 
3,0 
6,0 

6,0 
6,0 
8.0 
7,0 
6.0 

7.0 
7,0 
7.0 
8,0 
8.0 

8,[) 

8.0 
0.1 
0,1 
0,1 

0,1 
0.1 
0.1 
0,1 
0.1 

3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
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Overzicht gebouwen 

t1odel:A.ct.ut;l~ sil:.uatit: - 'Jersie V.;ir. AI.:tuE:le sitLlatif:: - Comp;:,,!"timt:nt. 6b LAr,L'l" op hoogt.e: 
Grcep: (hccfdqrcep) 
Lijst van Gabouwen, vut)r rekerunethade !rJdugt~ielawaai - IL 

X-boekl Y-hoekl ~~-hoekZ Y-hoek2 'I-hoek3 Hvld Hoogte 
Id Omschrij',ing ---_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2o!5304.3 
245287 . 8 
245261.3 
2401817.0 
2'1'1867. ·1 
245118.3 

·192702. a 
482702.B 
482706.2 
483065.2 
483106.1 
482922.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

3.0 
3.0 
3.0 
1I.1 
f) . 1 
0.1 

068 
069 
070 
071 
072 
073 

074 
075 
0'7 fj 
077 
078 

079 
080 
081 
082 
OB3 

084 
085 
086 
087 
088 

089 
090 
091 
on 
093 

094 
095 
096 
097 
098 

099 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 
112 
113 

114 
1!.5 
1.16 
117 
HB 

119 
120 
121 
122 
123 

124 
125 
126 
127 
128 

129 
130 
l31 

Grond~ial 

GroJnd"al 
Grondwal 
Compartim~n.t 

Compartiment ~ 

Compartiment 1 

CQ!!1partiment 
Compartiment. 1 
COiTIpartiment 1 
Comoa.ctiment 1 
C':lIn9arr.imerLt 1 

Compartiment 2 
Compartiment 2 
CGmpartiment 2 
Cor..lpartiment 
Ccmpartiment 

CornpaI'timent: 
COLtlpartimen t 
CompartL'Ilent 3 
Compartinlcot 3 
Compartiment 3 

Comoartl!nent 3 
Comparlimsnt 3 
COTilpartiment 3 
Cornpa.rt.!.ment 3 
Compart.imerLt J 

Compartirnent 3 
Compartimer:t 3 
Compartiment 
Compartirnent 3 
CompartimerLt 4a 

Compartiment 4.a 
Compartimenl 4a 
Compa rtiment 4 a 
Compartime!lt: 4:a 
Compartiment 4a 

Com.partiment 4i3 
Comoartiment 4a 
Compartiment 4Ci 
ConlPartiment 4.3 
Geluidwal 

Gel.Hid'de 1 
Geluidwal 
Gel ui d'.·J;l 1 
Gel1jid~-li'll 

Geluidwal 

Geluidw21 
GelLJidll-lal 
Compartiment ~1b-5a 

Co~p?rtiment 4b-5a 
Compart.imer, t 4ob-5a 

Compartimer.t ·lb-5a 
Compilrt.irnerlt 4ob-5a 
Campartirnent. 4b-5a. 
CO[llparti!'tI.ent 4b- 5a 
Compartiment 4b-5a 

Compartirnent Sb-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compar.t.i:nent Sb-6a 
Comparti~ent Sb-5a 
Compartimen~ 5b-6a 

Cmr.oartiment 5b-6a 
Comoart'.imer,c .5b-Ga 
compartirnent 5b-6a 

245346. 3 
2~5304.8 
2~52~7.9 
244785.1 
2.J48H.2 
24506~,. il 

24,1905.2 
244907.1 
244861. 6 
245C71.0 
244832.2 

2-14867.0 
245120.2 
241907.~ 
245071.0 
244972.7 

24490fj.3 
2H932.6 
215030.1 
2'15097,5 
245167.6 

245206.7 
24521L 0 
215196.7 
2,14971. 3 
245045.8 

245074.9 
245135.4 
245161.2 
2,15171.2 
2447~5.5 

2,14752.9 
245034.6 
245045.3 
245047.9 
245046.9 

245051.8 
244832.0 
245020.5 
245000.3 
244749.5 

2H750.1 
244756.0 
2H784.3 
2<14807.3 
244899.3 

24,1892.8 
2H863.3 
2·15032.2 
2450113.2 
244979.0 

244916.6 
24488B.2 
20].1849.7 
2<14797.0 
244~69.:.i 

482705 •• 
482702 ,1 
482702 ,7 
482g~3.a 
"83066.1 
482764.3 

403073.2 
483074.9 
4e3039.3 
182949.2 
482929.7 

483107.7 
4&2921. a 
48307<1.9 
482946.3 
483130.4 

403075.5 
483158.7 
4$323fJ .6 
483219 .7 
483176 .0 

433118.6 
483049.4 
493004.7 
483130.7 
483196.5 

483175 . ·1 
4B3141.3 
483109.5 
483060.3 
482842.9 

·18280 ,8 
482640.1 
'182558.2 
482572.2 
482699.6 

482734.2 
482929.7 
482794.8 
482700.5 
483326.7 

483326.7 
483363.2 
;83378.6 
483369.7 
483201. 6 

48.3179.2 
483155.6 
482642.6 
4n610 . <; 
482603 .8 

482570 .2 
482!iO .0 
482500.~ 
482510. a 
~a25i6.7 

2~46c3,7 402585 . 7 
244619.5 482644 .9 
244561.7 482709.8 
244543.6 482739.' 
244544.1 482778.5 

244556.3 482841.d 
24451C.4 482881.2 
244569.3 402905.9 

'W'eergeg2ven Hordt d~ rf.:flectiefact:.or van .31 Hz. 

Geonoise V4.03 

2:J 5304 ~ ' +1 
245287.a 
2~52Gl .2 
214815.1 
244866.1 
24~120 . 2 

245068.6 
244861. 6 
2~Jle32 ./J 
H5021. 9 
245019.7 

244932.6 
245180.3 
241971.8 
245138.4 
245139.8 

245071.3 
245031. 9 
24509Q.4 
245167.6 
245206.7 

24521'1.9 
245196.7 
2·15179.4 
245045.3 
245076.8 

245135.3 
245163.3 
245168.5 
2~5141.2 
244787 .3 

245033.7 
245046.4 
2450·D.9 
245041.6 
245051. g 

245063.7 
244805.6 
245001.3 
244806.6 
244842.1 

244755.4 
244183. ·1 
24'1807.3 
2(.1899.3 
244892.8 

244863.9 
244843.3 
245018.0 
24497& . 5 
244916.1 

24 48fJ7.1 
244849.3 
24.4796.9 
2447'il.1. 
244743.0 

24467.0.7 
2':·1561. 5 
2·145,13.3 
244SH.2 
244556.2 

24.4564.5 
244569.3 
2H512.1 

4(12702.7 
'182702.7 
482705.9 
483065.8 
'183107.7 
482921. 9 

·)82H7.1 
483040.3 
,182931. 9 
'182795.3 
482794.5 

483159.6 
482981.1 
463130.4 
483010.2 
493012.3 

~82949,2 

483230.6 
483218.8 
483116.0 
483119 . 5 

483049.,1 
483004.7 
482982.0 
483186.5 
~e3176.8 

483139.1 
483108.3 
483056.7 
483012.9 
~e2963.1 

482641.0 
492657.5 
482672.2 
~a2699.2 
482734.2 

48:<764.6 
482828.3 
0182699.5 
482829.3 
4831~4.4 

483363.8 
483379.6 
483370.3 
<J 83201. 6 
483178.6 

-'183154.4 
483156 . 2 
402610.4 
482603.5 
482569.4 

482547.5 
~a2500.1 

4825l0.8 
482531. 4 
482531. ° 
.$2645 .• 
482708.0 
0\82738.8 
'182778.8 
482841.8 

~82BB1. ~l 

482907.0 
oIE2942.J 

2~5069.7 
244862.8 
2'1'.03-1. 4 
2·15019.9 
245021.2 

24H33.4 
245178.5 
244973.1 
2·15137.1 
245137.2 

215070.1 
245033 . 1 
245098.0 
245165.9 
245204.6 

245213.1 
245194.a 
245178.4 
245046.8 
245076.2 

245136.3 
245162 . 3 
H5170.3 
245140.5 
244785 .3 

245034 .6 
245045 .6 
245019 .1 
245048.8 
245053.7 

245065.4 
244808.7 
244999 . 3 
24'1805 . '1 
244843 .8 

244756.5 
24479C3 
244806.6 
24'1B98.1 
2HB91. 6 

24,1863.1 
24480 .2 
2,15017.6 
2401978.4 
244915.8 

24'18B6 .7 
244B48.2 
244797.1 
2H741.2 
24~742 .7 

244620.0 
244562.2 
2445·1·1~5 
24:JS4S .3 
2';4557 . ~ 

244565.0 
2-14569.9 
24,1572 . 8 

482!i'19.2 
483038."1 
4&2931.4 
,162795.9 
482796.5 

483158.6 
452982.9 
4&3128.9 
483011.6 
483010.0 

'1829<!7,1 
483229.0 
483217 .Q 
483173.2 
483118.0 

483049.2 
483005.5 
482962.7 
48318,1.5 
483174, 9 

4831.0.8 
483107 .6 
483056.9 
483013 . 3 
~82963 .6 

4826,)2.2 
482658.0 
·1&2672. C 
482699.3 
482734.0 

482763.9 
482827.5 
·182699.9 
482827.4 
483155.0 

433363.1 
483377.4 
4013368.6 
483201.0 
483178.9 

483155.4 
483154 .4 
-182610.6 
4.e260'l .. 2 
482570.1 

482548'.0 
482~.01. 0 
482:;12.1 
482531.7 
482530.4 

4e26'i5.0 
4132709.3 
482739.6 
482778. a 
r.U32f141.6 

4 828fJl . 3 
482906.9 
·1&2942.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.C 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 

0.0 
0.0 
0.0 

15.0 
15.0 
15.0 
15 . 0 
15.0 

0.1 
0,1 

15.0 
15.0 
15 .0 

15.0 
0.1 
0,1 
0.1 
0 . .1 

0.1 
0.1 
O. 1 

15 . 0 
15.0 

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 

0 , 1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
15.0 
15.0 
15.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12.Q 
12.0 
12.0 

1.2 . I) 
12. 0 
0,1 
0 . 1 
0.1 

0.1 
0.1 
0 . 1 
0.1 
0 , 1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0 . 1 
O. 
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( 
Overzicht geboul~en 

t'-!oclel:ActuE::le situ3tis - ve!'si~ Vafl RCL:ue:le situat.ie - Cornpa.:time:nt 60 !'P.r, LT op hoogte 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst 'Ian Gebouwen, · .... ·:>or r~J,:enmethodG !ndl!.striel.~\o1aai - IL 

Id Omschrl j'Jing ~-hoekl 'f-i1o(;;y.l X-hoek2 

132 
133 
134 
135 
13~: 

137 

138 
139 
140 
141 
142 

143 
144 
US 
1-16 
147 

148 
149 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
161 
162 

163 
164 
165 
178 
179 

Compartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Cornpartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compartiment 4a-qb-Sa 
Compartiment 4h-5a 

Co:upartiment ·1b-5a 
Compartiment 4b-5a 
Compat:timent 4b-5a 
COInpartiment Ifb-Sa 
Compartiment 6b 

Compartiment 6b 
Compart.iment 6b 
Comparti.ment 61:> 
Compartilnent 6b 
Compartiment 4b-5a-Sb-6a 

COlllp2rtim,mt 5b-~a 
Cornpartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 

Compartiment 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compartiment 4b-5a-5b-6a 
Compartilnent ca-6k> 
Compartiment 6b 

Compartiment 6b 
Compartirnent 6b 
Compart:irnent 6b 
Compartiment 4b-.5a 
Compartimerlt 4b-5a 

241572.-1 
21-1573.3 
244574.5 
244718.3 
2-15000. <) 

24~9Bl.4 

244946.6 
244861.4 
244827.3 
2'14711.3 
244574.1 

2<14577.2 
244581.6 
2-14578. ;l 

2<14571. 3 
24Pll.7 

2HG54.:; 
244612.7 
244591.3 
2<14 59l. 7 
244597 .1 

2-1< 602.6 
244606.1 
244612.2 
2<14611.0 
244609.0 

244616.0 
244609.8 
244609.0 
244660.5 
244662.6 

Weergegeven wordt de r~f1"ctiefactor van 31 Hz 

Geonoise V4.03 

4829·12.0 
41J2956 . 7 
4B2972.8 
4S2G'~ . 7 
482700.0 
4e2638. : 

402631. 2 
482584.2 
-182541.2 
482596.4 
482973.3 

483019 . 7 
483088.8 
483112.2 
403180.7 
482594.0 

·182673.11 
402722.7 
482750.6 
182796. ;1 

482842.2 

4828 74 . 0 
482898.9 
-J82n5.0 
4fJ2913.3 
482994.8 

483059.5 
463104.9 
4e .1132.~ 
402576.2 
482597.0 

244573.1 
24457·1.2 
244719.8 
24,1753.5 
244 981. 6 
2,4944.6 

244858.6 
244824.5 
24<1712.0 
244853.9 
244577.8 

24-1501. 6 
244578.4 
244571.0 
2HfJOS.2 
244 651. 5 

244013.5 
244590.4 
2H590.9 
244597.0 
244602.5 

2H60G.l 
244 611. 7 
244831. 6 
244609.3 
24H14.2 

244612.5 
244609. a 
244eSO.1 
2H661.8 
2-'824.3 

Y-hoek2 X-hoek3 

462957.1 
482973.2 
48286~.5 
402843.7 
482639.2 
482630.5 

~ 82501. ~ 
482539.1 
482596.4 
-J82796.3 
483020.2 

463089.1 
483141.9 
483162.2 
483039.9 
482673.0 

482725 . 3 
482751. 9 
~82796 . 8 
482843.5 
482875.5 

482699.7 
482914.9 
482759.7 
·182996.2 
4830S9.5 

-J83106.7 
483132.9 
482991.3 
482586.5 
482792.0 

244.573 . 7 
2H574 . 1 
24.!l719.2 
24053. 9 
244978.6 
2-14943. 8· 

2-I~a57 .1 
244822.6 
244711.0 
2~ 'J856.0 

244579.2 

24 'J583.4 
244579.6 
244571. 9 
244807.3 
244653.6 

244611.1 
244592.6 
244592.6 
244599.2 
244005.6 

244609 . 2 
244614.1 
244029.8 
244611. 0 
244615.9 

24·1609.8 
244611.6 
2448 ·18.5 
2·1<1663. a 
2H825.7 

¥-hoek3 

~82951.0 
482973.2 
482865 . 1 
·182SH.J 
-1826~0.0 
482633.9 

482S8'J .1 
4825.0.7 
482594.5 
4827 9'J .7 
493020.1 

463089.0 
433142.0 
483182.·j 
433038.4 
482674.6 

482723.3 
48275.3.6 
482796.& 
4828')3.2 
482974.9 

482899.3 
482914. a 
482757.2 
482996.3 
483059.3 

483106.5 
483133.0 
482988.6 
462587.3 
482790.8 

'·lvld 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1).0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Hoo'l'te 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

15.0 
15.0 

15.0 
15.0 
15,0 
15.0 

0 . 1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

15 . 0 

15 . 0 
15.0 
15.0 
15.0 
15 . 0 

15 . 0 
15.0 
1.5 . 0 
12.0 
12.0 

12.0 
12 . 0 
12 . 0 

0 . 1 
0 . 1 
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( 
overzicht gebouwen 

Hod.l:~ctu.l. 'lt~~t~1 • Ye~li' Vlh Actu.l~ ,it~ltl. - coapatti .. nt 6b LA:,LT op hooqte 
G!'cep: IhOo:.td;:oepl 
Lijl' v~r. Gotbol.lwan, '1O<>t Nkl!llllethOOfJ I n4ut ~tl~lalrul - IL 

'" 0.' '.0 

"2 0.' ••• 
'" 0.' ••• 
.0< 0.' '.0 
CO, , .. 0.' 

00. 0 . ' 0.' 
0" 0.' , .. 
00. 0.' '.0 
OO~ 0.' 0.' 
020 0.' , .. 
OLl 0.' ••• 
m 0.' 0.' 
m 0.' 0.0 

'" 0.' 0.0 

'" 0.' 0.0 

". 0.' 0.0 
011 0.' '.0 
01/1 0 . ' 0.0 
(n9 0 .' '.0 

0" 0 .' '.0 

C21 0.' ••• 
m 0.' 0.0 

'" 0.' 0.0 
02< ••• 0.0 

'" 0.' 0.0 

". 0.' 0.0 
022 0.' 0.0 
0," 0 . ' 0.0 
02 ~ ••• 0.0 

0" 0.' 0.' 
Ol> 0.' 0.' 
"2 0.' 0.0 
033 0.' 0.0 

0" 0 . ' 0.' 
m 0.' 0.0 

'" 0.' '.0 
0" 0.' ••• ". 0.' '.0 
r.m 0 . ' '.0 
0<0 0.' ••• 
C4i 0.' 0.0 
0<2 0.' '.0 

0" 0.' 0.0 ... '"' 0.0 
0'; 0.' 0.0 

'" 0.' 0.0 
0<' 0.' 0.' 

0'" •• • ••• 
1) 4 ~ ••• • •• 
0" 0.' 0. 0 

1)5! 0.' ••• 
"2 0.' 0.' 
O!:.J 0.0 2.0 

". 0.0 2.0 

'" 
, .. 2.0 

OS6 0.' 2.0 

0" ' . 0 2.0 

'>0 0.0 2.0 
059 , .. 2.' 

"'. '.0 2.' 

'n 0.0 2.' 
m '.0 2.0 
O~;; '.0 2.' 
r::&7 , .. 2.0 

w~e~~e4e".n >oQr'dt ce !'.:l.cti.!.cto~ ~.n " Geonoi,e V4 .03 
H~ 

'" ." 

0" ". 
". 
'" 02< 

02< 

'" '" '" 

'" '" OJ6 

'" on 

000 

0" 

'" '" 
O~3 
052 

'" 053 

'" 
"0 

'" '" '" 

'" 
'" " . 

'" ". 

06. 
0" 

06' 
06. 
00. 

'" 
on 
on 

'" 
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Overzicht gebouwen 

HoCfol:lI.Ctu.tl" ~l~uath • v.nit 'lIn ACtu,}l, dt".lnll - C""'pDnll"f'~ ttl 1.A!' •• :r op hoo<;lta 
Groep' (hoold'lto&p) 
J.ljlt ~in G&1."(iU;'~!I. voor rlktr. •• thO<lI !nd\l~td"l"wUl - IL 

'"~ ••• ,., 
". • •• ••• ". • •• ,., 
", .. , •. e 
on ••• .., 
on ••• .., 
'" ••• .., 
'" ••• .., 
'" ••• .., 
'" ••• , .. 
'" 

.. , .. , 
'" ••• .., 
'" 

.. , ,., 
", .. , ,., 
'" .. , .. , 
on 0.0 ,., 
, .. 0.0 .., 
'" 0.0 .. , 
eo, ••• .., 
'" ••• ,., , .. , .. ,., 
eo. ••• ,., 
". .., ,., 
", • •• .., 
'" ••• .., 
'" ••• ,., 
". .. , , ., 
'" ••• ,., 
'" ••• ,., 
'" 

,., .., , .. .. , 2.D 

". • •• .., 
,eo .., .., 
", ••• ... ,,, ••• .., 
'" 

.. , ... 
'" ••• , .. 
'" 0.' , .. 
1O. .. , , .. 
'" 

,., .., 
'" 

,., ... 
'" , .. .., ,,, , .. .., 
", ••• .., 
", , .. .., 
", , .. ,., 
,,. , .. ... ,,, ••• ,., 
", .. , ,., 
In ,., .. , ,,, .. , ,., 
m ,., .. , 
'" 

.. , ... ,,, ,., ,., ,,, ,., ,., 
'" , .. , .. 
,,. ,., , .. 
'" ••• ,., ,,, , .. ~.O ,,, , .. , .. ,,, .. , , .. 
'" .. , , .. ,,, ••• , .. 
'" ••• J.e 

W •• r'l'9'Y"~ worclt d" r.~l.etl.t.etOr van , I 
Geonoise V4 . 0J "' 

." 
'" on 

,,, ,,, ,,, 

,,, 
'" 

'" '" 
'00 
103 
'00 
'00 

,OJ 
'00 
'00 
m 

'"~ ". ". , .. 
". , .. ,,, 

'" '" ,OJ 

,OJ 

'" 

'" , OJ 

,OJ ,,, 
'" '" 

,OJ 

", m ,,, 
no ,,, 
m 
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Overzicht gebouwen 

Hodel:;'.Cl:uue SltllBtle - versie -..,;(, .•. ':tueh sHua:l.e - C""'paJ:t :t,;;,nt Gb Lite, LT 01' hoogtc 
Gr.:epl {hoofdgroep) 
Lijs1:. van Geooll"en , 700r re·~ ~nll\ethOd~ Industriel~>la"i - I!. 

Ic! RGf~. Cp Koppe12 

132 0 .0 2.0 
133 0.0 2 . 0 
l:H 0.0 2 . 0 
135 0.0 '.Q 
136 11.0 2.0 HI 
137 0.0 2.0 136 HI 

13& 0.0 2.0 1. 36 HI 
139 0.0 2.0 136 14l 
140 0.0 2.0 116 1-11 
Hi fl. 0 2.0 136 
HZ 0 . 0 2.0 

H3 0.0 2.0 
1~4 0.0 2.0 
H5 0.0 2.0 
146 0.0 2. 0 
H'1 o.a 2 . 0 155 

148 0 .0 2.0 147 155 
149 0.0 2.0 147 l~S 
150 0.0 2.0 In l55 
151 0.0 2 . 0 147 155 
152 0.0 2 . 0 147 155 

153 0 . 0 2.0 147 155 
154 0.0 2 .0 147 155 
15& 0.0 2.0 1 ~17 

161 0.0 2.0 165 
1&2 0.0 2.0 165 161 

163 0.0 2.0 165 161 
154 0.0 2.0 165 161 
165 0 .0 2 . 0 161 
178 0 . 0 2. 0 
179 0 . 0 2.0 

Weergego·ven wordt de r~fleotief3ctor van 31 II~ 
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Overzicht geluidbronnen 

Node.!..:ll.ctue:le sil:.uati€: - ',;ersie \iarl ;'.r:tuele sic:latie - Compartim-.;nt. 6b LAr, LT cp hoogte 
Groep: {!1cofdgroep) 
Lijst van t1l..lrLtbl'onnen, voor rer..e.'1mettlode IrLdus:riela\vaai - !L 

HOl)gte Refl. De:mp. Richtings i!1de:~ -_ .. _ ...... -_ .. - --------_ .. _ .. - ----------- ------- - - --_ .. --- -- _ .. ---_ .. - -- - _ .... -----_ .... _ .... --- ----_ .... - - ------- -_ .... - - - ---- -Id Omschri j..,.ing 

360.0/1l.0 
017 Compactor 244(,52.5 ~83000.5 12.0 ~ .O 

010 Compactor 2:)4621.6 463023.4 12.0 1.0 360 .0/0.0 

019 Compactor 244652.2 483038.2 12.0 2 .0 360.0 /0.0 

020 Shovel 244636.3 483034.6 12.0 1 .5 360.0 /1).0 

021 Shovel 2:J.rJ65S.5 403021. 0 12.0 1. 5 360 .0/0.0 

022 Shovel 2014038.4 483006 .1 12.0 1 .5 360.0 /1l.0 

024 Vral:htNageJ'lS : .... egen 245040.3 4B3272 .~ 0.0 t. 5 360 . 0 /'0.0 

one Wasplaats 2H982.0 483221 . 6 0.0 C. 5 360.0/0 . 0 
~J 

065 I<iep' .. ,aqens direct stort 245096.5 48332.? ~~ 0.0 1. 5 360 . 0 /0.0 

066 Kiepwagens direct stort 2:J 5063 _ G 4G3297 .8 0 . 0 1.: 360 . 0/0.0 

067 Kiepwagens c.ir€:ct st.ort 245022.8 ·~B3257.3 0.0 l .S 360. 0/0.0 

061J Kiepwagens ciiI.'ect stort 2j.1984. 9 .;83229.0 0.0 1. 5 360 .0/0.0 

06~ Kiepwagens d.irect stOl"t 244953.6 483201. 3 0.0 1. 5 360. 0/0.0 

070 Kiepwagens direct stort 244915.3 433170.1 0.0 1. 5 360 .0/0.0 

071 Kiep~'1agens direct stort 244858.7 483124.6 0.0 1. 5 360. 0/0.0 

072 Kiep\.,.agens direct stort 244802.2 48307'1. 7 0 .0 1. 5 360.0/0.0 

073 Kiepwagens dir~ct start 2<14164.8 463036 .5 12 .0 1. 5 360 .0/0 . 0 

074 Kiep,·.;agens direct stort 244737.2 483028. 3 12 .0 1. 5 360.0 /0.0 

015 Kiep.,agens direct start 2H701. 4 4fi3020 .1 12 .0 1. 5 360.0 /0.0 

080 Kiepv1agens direct stot't 244672.8 46301<1 .3 12 . 0 1. 5 360 .0/0.0 

083 Container v/isselen direct 24<1928.1 48331-1. ~ 0.0 1 .5 360.0 /0. 0 

OB4 Combinaties direct stort 2~5063.4 483298 .0 0.0 1.5 360.0 /0 .0 

085 Combinatie8 direct stort 245031.1 483266. ; 0.1l 1.5 360.0 /0. 0 

086 Combinaties direct start 24500L 5 4832H .5 0.0 1.5 360.0 /0. 0 

OB? Combina ties direct stort 244949.5 4632'17 .~ 0.0 1 .5 360 . 0/0. 0 

oe e Combina~':'es direct stort 244930.4 ·183280. 0 0.0 1.5 360.0/0.0 

009 Corr.binaties direct stort 2'J4929.8 463310 .$ 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

090 Cornbinat.!.es direct sto:ct 244909.7 483341. 0 0.0 1.5 360.010.0 

091 Combinaties direct sto!:''t 244098.? 483319 .5 0.0 1.5 360.010.0 

on Corn,~inati~s direct sto=t 2~J1J913.6 483289 .3 0.0 1.5 360.010.0 

093 Com-D!na~!es direct stort 2-1-1928.9 ·183260.9 0.0 1.5 360.0/0.0 

094 Co~Lb:.n~r.l\;,S direGt stort 2H963.2 4832 113.5 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

095 COi...!J.:.na:.J.€S cirect stort. 245000.3 493242.4 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

096 Ca;",,'o:..:-,~-:~~=: d~rcct start 215026.6 483261.2 0.0 .1.5 360.0/0.0 

097 CO~~:l'1::"·~ s d!.cect stort 21J5051.7 4832a6.3 0.0 1.5 360 . 0;0.0 

098 Cc:-:-,:.. " .. • <2':- G!.rec~ start 245077.4 483308. 7 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

099 CO:;OC-:':...!:.·_·S Cl.r'2ct stOI't 245096.6 483325. 2 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

100 5c.:.(.· .. -.1';'- :122't:. start 244930.3 483317 .4 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

101 S.::.1..(. ... ,: ,,: " roct st·ort 244905.6 4833~2. ~ 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

102 Sul,") .... "' ·v - !"c(::. store 24,1900.7 483314 .0 0.0 1.5 360 . 0/0.0 

103 5:;lc ... j ; ... '., ·1:.. ~t'c~ .stort 244917.2 483218.1 0.0 1.5 360.0/0.0 

104 S~,~)",:&::"c- :1. :ec r. start 2H933.2 483249.6 0.0 1.5 360.0/0.0 

105 So!.:; .... ,) :~-, j.:..!'~-:: stort 244954.3 483200.6 0.0 1.5 360.0/0.0 

106 3:::':'..(), .. J ..... " ,!~ :"ec: stort 24491'1.9 183170.·1 0.0 1.5 360.0/0.0 

107 SJ:'.)' •• ,J(;(' r 1~:CC~ stor·t 244859.1 48312·1. B 0.0 1.5 360.0/0.0 

10e SJ:c',.'J-:-'::-. :l.:"cc: stort 244802.1 483077. 5 0.0 1.5 360.0 /0. 0 

109 ~c :"J""J~'::,-, :..::-cct store 2H765.2 4133035. 8 12.0 1.5 360.0/0. 0 

110 s:::!.c· ... .J ,;~ ... c.:.~'€!-:t start 244737.& 483028 .3 12.0 1.5 360.0/0 . 0 

u:; S(;.lc I.J~C~, '':':' :"ect stort 244701.4 483021. 2 12.0 1.5 360.0/0. 0 

116 Sol :""",~(;:::":- ::;.~r~ct stort 2ljiJ 672. IJ 483013 .8 12.0 1.5 360.0/0. 0 

117 5010\o;'J,)(':I dc,oct stort 24-1937.2 ·18329·[ . a 0.0 1. 5 360.0/(l.O 

118 Ac~t.erc~:!".:.}dcn wiseelola 2'j·I929.6 463315 .1 0.0 1. 5 360.0/0 . 0 

119 ?chtc :"J.1:' r.:.] a~n s tortf~on 244667.1 483016 .1 12.0 1. 5 360.0/0 . 0 

122 HydrJ.u l.1SCh/~ kra3n 244621.6 483058 .5 12.0 1. 5 360.0/0 .0 

J.2.3 Hydrai..:l::.~r::::'F. kraarl 2'14619 . 2 483Q11 .9 12.0 1. 5 3fjO.0/0 .a 

12~_ Hydra'': lisch(~ kraan 2H617.7 ~82990.2 12 . 0 lo S 360 . 010.0 

125 HydrauJischG %rilarl 2<14637.6 483023.0 12.0 1. 5 360.010.0 

126 Hyc!raullsche kra<ln 244667.7 483010.2 12.0 1.5 360 . 0/0.0 

127 Hydraulische kraan 2014678.3 4B3043.0 12.0 1.5 360 . 0/0.0 

De b~d~ijfstijdcorre~t~e$ (ebl Vlorden \vsergegeyen in dB per perio~:: 
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Overzicht geluidbronnen 

Model :p.ctuele situatia - versi€ o;;an F-.;:tue:lo::! sit.uatie - Ccmpartim€::n.t 6b L.P.r, LT op hoogte 
Groep: (hocfdqroep) 
Lijst 'ran Purltbronnen, voor rey.enmethode rt'ldust.rie!a\"a':::~i - 11 

Cb(N) 
Id LHr31 ----_ ... - - - - - - - -- - --- - - _ ... - - - - - - - -... ------_ ... ---- - -... ~-.- --- --- ------------ - - - - - - - - - - -- - - -- - - - ------ ---- - - --- --- - _ .. -

85 . 7 
85.7 
85 . 7 
83 . 7 
93 . 7 

105.7 
105.7 
105.7 
103.3 
103.3 

5 . 56 
5 . 56 
5 . 56 
6.53 
6 .53 

0 '" ., 
018 
019 
020 
021 

022 
024 
025 
065 
066 

067 
060 
069 
070 
071 

072 
073 
074 
075 
080 

083 
08'1 
085 
086 
087 

08e 
D89 
090 
OS1 
092 

093 
094 
095 
096 
097 

098 
099 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 

108 
109 
110 
111 
116 

117 
l.l~ 

119 
122 
]23 

124 
]25 
126 
127 

70.2 
70.2 
70 . 2 
59 . 6 
59.6 

59.6 
52 . 6 
54.7 
GO . 6 
60.6 

60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60.6 

60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

59 . 9 
60.6 
60.6 
60 . 6 
60.6 

60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 
60.6 

60.6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60.6 

60.6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

60 . f. 
60.6 
60 . 6 
';0 . 6 
60 . 6 

60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 
60 . 6 

00.6 
63.0 
63.0 
61.1 
61.1 

£1 .i. 
6t .1 
tn .! 
61.1 

;) 6. 0 
~ G . U· 
86. 0 
72 .6 
72. 6 

72.8 
56.7 
65.7 
76.2 
76.2 

76. 2 
76. 2 
7 6. 2 
76 . ~ 
16 . 2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

72. S 
76. 2 
76. 2 
76. ~ 
76. 2 

1t.~ 
76 .2 
16 .2 
1& . 2 
76 . 2 

76. 2 
1 6. 2 
16 . 2 
76. 2 
76. 2 

76 . ~ 
7 6. 2 
76. 2 
16 . 2 
76. 2 

7.,2 
76.3 
16.2 
'1 &.2 
1S.l 

76 .2 
1 6. :2 
7 6.2 
76. 2 
1 6 . .2 

1£ .2 
7(, . 0 
76.0 
7 ·1.6 
7 -l.A 

7". 6 
H. e 
?4, a 
7L S 

97.5 
97.5 
97 . 5 
91. 3 
91.3 

91. 3 
71.3 
70.3 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

80.1 
91. 1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91 . 1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91 . 1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
9J..1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
n.l 
91.1 

91.1 
80.0 
80.0 
86.3 
88.3 

86.3 
88.3 
88.3 
88.3 

~; . 1 
97 . 1 
97 . 1 
96.9 
96.9 

96.9 
79.5 
78.7 
93 .. j 
93.4 

93 . ·1 
93. 4 
93. 4 
93. 11 
93. I, 

87.3 
93 . 4 
93 .• 
93 . 4 
93 . 4 

93 . 4 
93.4 
93.4 
93 . 4 
93 . 4 

93.1 
93 • • 
93 . 4 
93 . 4 
93 . 4 

93 . 4 
93 .• 
93 . 4 
93 . 4 
93 . 4 

93 . 4 
93 . 4 
93.4 
93 . 1 
93 . 4 

93.4 
93 . 4 
93 . 4 
93 . 1 
93 . 4 

93. ·1 
aLO 
BLO 
96.2 
96.2 

96.2 
95.2 
96.2 
96.2 

g9 . 2 
99 . 2 
90 . 2 
98 . 8 
98 . 8 

98 . S 
85 . 9 
86 . 6 
97 . 1 
97 . 1 

97 .1 
97 . 1 
97 .1 
97 .1 
97 . 1 

97 . t 
97 .1 
97 . 1 
97 .1 
97 . 1 

94 . 8 
97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . :!. 

97.1 
97. 1 
97 . 1 
97 . 1 
97 . 1 

9~ .1 
97 .1 
97 . ~ 
97. 1 
97. 1 

97. !. 
97 .: 
97 .1 
97 . 1 
97. 1 

91.1 
91 . 1 
91.1 
97.1 
97.1 

97 .1 
97 .1 
97 .1 
97. 1 
97 . J 

97.1 
9Q.0 
90.0 
99 . 6 
99.~ 

99. 6 
99. 6 
99. 6 
99. 6 

99 . 0 
99 . 0 
99 . 0 
'S . b 
95 . 6 

95.6 
89.2 
90.0 

101. 5 
101. 5 

1.01. 5 
10 1. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

lOt. 5 
101. 5 
101. 5 
101 .5 
101 .. 5 

98.3 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101.5 

101.5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

101. 5 
101.5 
101.5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
96.0 
96.0 
98.2 
98.2 

98.2 
98.2 
9B.2 
98.2 

98 .1 
98. 1 
98 . 1 
93 .9 
93. 9 

93 . 9 
85.2 
92.6 
l\1.o 
97.S 

91. C 
91.0 
91 . 0 
!Ii. ~ 
91 . 6 

91 . 6 
91. G 
91.6 
97.e 
91 . 6 

96. 2 
91. 6 
!l1 • 6 
91. 6 
91 .6 

91 .6 
91 .6 
91. 6 
97. 6 
91. 6 

9,. 6 
97. 6 
97 .6 
9.7 .6 
91 .6 

9, . (; 
97. 6 
97 .6 
97 .6 
97. 6 

91 . 6 
97 . 6 
97 . 6 
97 . f. 
97.6 

97. (; 
91.6 
97.6 
97. f. 
97.6 

97 . 6 
102 . 0 
102 . 0 

95.0 
95 . 0 

95.0 
95.0 
95.0 
95.0 

De becirijfstijdcorrecties (Cb) vfOrden ','1sergegeven in dB p€r periode 

Geonoise V4.03 

9~.5 
9 01.5 
94.S 
~1. 4 
91. 4 

91. 'l 
79.0 
95.2 
91.. 3 
91. 3 

91.3 
91.3 
91.3 
91. 3 
91. 3 

91.3 
91.3 
91.3 
91.3 
91.3 

90 . 6 
91 .3 
91. 3 
91. 3 
91. 3 

91.3 
91.3 
91 .3 
91.3 
9l .3 

91.3 
91 . 3 
!H. 3 
91.3 
~L 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
n .3 
!l1. 3 

91. 3 
91. 3 
91. 3 
91 .3 
91. 3 

9 1. 3 
91.3 
91.3 
91. 3 
91 . 3 

91.3 
98 . 0 
98. 0 
90. 3 
90 .3 

90 .3 
!l0. 3 
90 .3 
90 .3 

83 . ~ 
71.2 
95 . 1 
82 . 8 
82 . 8 

82.8 
82 . fJ 
82 . 8 
82 . S 
82.8 

82. 8 
82. 8 
82 .e 
82 .8 
82. $ 

flLO 
82 . S 
S2 .e 
a~ . a 
82.8 

82 .S 
81. 8 
82 . e 
82.B 
82.8 

B2 .B 
82. S 
82 .8 
82. S 
82 .8 

8 2 . 8 
82 .8 
62 . & 
OZ .8 
82. 8 

82 .8 
82. 8 
82. 8 
92. S 
B2. 0 

82.6 
82.8 
82.8 
82.S 
82.8 

87. .6 
96. 0 
~6. () 

84 .9 
61. 9 

8'l . 9 
B4.9 
84.9 
e~1 .9 

103 . 3 
92 . 5 

100 . 0 
104 . 8 
10·1.B 

104 . 8 
104 . 8 
104.8 
104.8 
104 . 6 

104 . 8 
104.8 
104 . 8 
104 . 8 
10'l . 8 

102.0 
10,1.8 
104.8 
10L8 
104.8 

10408 
104.8 
104.8 
10408 
104.8 

1040 8 
104 . 8 
104.8 
104 . 8 
104.8 

1040 8 
10'l. 8 
104. 8 
104. 8 
10'], 6 

104 .8 
104 . a 
104. 8 
104. & 
10'l .6 

104. 8 
104 . 8 
104.8 
104.8 
104.8 

104. 8 
105 . 0 
105.0 
104.0 
lOll . O 

10LQ 
104. 0 
104. 0 
10-1. Q 

0.53 
5 . 39 
3.63 

12 . 60 
1 2 . 60 

12.60 
12.60 
12.60 
12.60 
12.60 

12.60 
12.60 
12.60 
12.60 
12.60 

15.56 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30 . 93 
30.93 
25.64 
25 . 64 
25.0'1 

25 .6<1 
22 .04 
22. 6·1 
22 . 64 
22 .64 

22 .64 
22 .6~ 
22. ~4 
22 .64 
22. 64 

25.6<1 
23.01 
14.4 0 

6 . 02 
6. 02 

£.. 02 
5. 02 
6. 02 
6. 02 
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BIJLAGE IV 

)nvoergegevens rekenmodel storlen op hoogte in compartiment 7 



Overzicht gebouwen 

Hodel :,P. .. '::::tuel09 sl;:uatie: - ",.srsi-= ',;an ~n.ctu.::le situatie - ~ornpartiln-cnt 
Greep: fhocfdgroep) 
Lijst van G6bou.,,12;'i, "Ioor r03kemnet.hcde !ndustrieloHaal - 1L 

~-hoek!. '!-bOE:y.l x-hoek2 

LAr,LT op hocgte 

:{-hoek3 'i-hoek3 Hvld Hoogte 
rd --- --- -- ------ - -- - - - - .. -- --- - ---- - ------------------------------ - -- -- -------- ---- - - - -- ----------------- -- - ---- - - --

240B~. 3 
245033.1 
244970.6 
245020.0; 
245440.6 

48330L 9 
46328 .. . 7 
483406.9 
·183630. 1 
483101. 7 

0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 

12.0 
12 . 0 

4.0 
7.0 
7.0 

001 
002 
003 
(J04 
005 

006 
001 
OOB 
009 
Ol.() 

011 
012 
013 
014 
015 

016 
011 
018 
019 
020 

021 
022 
023 
021 
025 

026 
027 
029 
029 
030 

031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
038 
039 
040 

041 
042 
043 
044 
045 

046 
on 
048 
049 
050 

051 
052 
053 
054 
055 

056 
057 
058 
059 
060 

061 
06S 
066 
(~ 67 

Overlaadstation 
Ov~rlaadstation 
Q·.;erlaadstation bijl"jebouw 
Woning Mastboers\.,eg 2 
Waning Almeloses-r.raat 

Woning iUmelcsestr:aat 
Wening Almelosest.raat 2 
Wening Brakeweq 2 
Bijgebouw Brakeweq 2 
Bij gebouw Brake ..... 'eg 2 

Bijgebouw Srakeweg 
Woning Brake·.<eg 1 
Waning Bra.ke",,'eq 1 
Woning Brakeweg 12 
Bijgeboaw Srakevleg 12 

Bijgebouw Brakeweg 12 
Bijgebollw Sray.,,·..,eg 12 
Bijgebouw Brakew6g 12 
Woning Grii'Ltkol~:ellweg 
Waning Gri:1tY.:olkem·'I'(~g 

Bijgebouw Grintr.olkenw~<] 
Bijgebo\lvl Grintkolr.enweg 
Bijgebouw 
Bijgebouw 
Bijgebouw 

BijCJ~bo!J;,.t 

BijgebcuH 
BijgetJou·" 
Bijgeboc:,. 
Bijgebc\:1-1 

~\lGr.i nq Z£:.l! )(O?r-weg 5 
Waning Vi~edhe:ts~eg 
vlcnir.g '/!c€:c!b~lts·,.,ag 2 
Wcning ·/lo~,rl..b~ltB;..{eg 2 
81 j get::(..~ ·.· .. 'J ~G,:!::ibe 1. tS\I;eg 2 

Wenl::'; ~r~:~ 3~7e=tkels~.,cg 
tvor':l:'i; (;:,:':"~ ~3ve:-.y.elsweg 
t.&lonJ.:','; G::-.I.. 3]vC::lk~lsweg 

Wonl~~ :!::~ 3~~c~kelsweg 

8!J9CD~:';~" 

B:)"~" ' ·J. 
Wonl~; ~.:~:~cr~~q 

Wonl ~~ :r.:~p:w~; 

Wor,:":-::: r;: : - .... :,,·~\"enk~lsweg 

Nor.~r.: ". P,1\·c:'nkr-!1:<;' .... eg 

Wor..:. r "; :-. rc. : ~ U;)-:~r. kels~·req 

WQn:~; ~::: ~ 23~e~%elsweg 
Wo~~r.; 3:=:~ E3venkelsweg 
Won~~~ ~:~ C ~)~2~tra~~ 15 
Wonlng ~:,rl~:~5~5~r~at 1 

Gijg~t0.:~ ~!~C!0~~~craa~ 

Ei)ge~c:~ ~lmc~a3~s:raat 

GelLl.:..1· ...... : 1 
Gelu:.c' ... ·;:;.l 
Ge: ~ u ':"c!'.~a 1 

Geluid\";:il 
Geluid~va 1 
Geluid.~!al 
Geluidwal 
Geluidwal 

Grcndwa~ 
Grondwa.!. 
G!'cnd~Tal 

Grond"al 

24·198:!..5 
2H982.0 
2H958.4 
245011.1 
2,15422.2 

245·186.2 
245513.5 
245487.0 
24.5-174.ij 
245485.; 

245St16.0 
245565.4 
245572.0 
H5294. ·1 
2·1530LO 

245273.4 
245263.9 
245281.1 
215061.1 
2'15069.5 

245050.1 
2'15032.4 
244453. S 
2HH2.0 
2<14450.5 

214458.1 
244415.8 
244432.7 
244435.0 
244'.23.9 

244·128.6 
2H287.9 
244281.0 
24-1272.2 
244291. 4 

2H322 . 7 
244318.4 
244314.0 
2H308.7 
244302.9 

24'.290.9 
2442·12.1 
2H233.0 
244242.6 
244225.8 

2 <Io126B .5 
244272.4 
2~4262.8 
244749.3 
2'15278.3 

2 45282.2 
2.15252. Ii 
240741. 8 
244784.0 
2,1;:119.3 

2H~1S.3 
244906.7 
244566.2 
2H&31. 5 
244732.5 

4$34.0~.3 
483304.9 
483391.4 
483633.4 
483099.5 

4930:;::Ltl 
462995.! 
48275L oj 

'182756.~ 
482763.3 

482713.0 
4826n.3 
482702.6 
:1626~5.6 

432687.8 

482688.7 
482693.3 
4826n.9 
482369.8 
432371.0 

482361. 2 
482344.6 
482548.9 
482.525.5 
48251B.8 

482525. 3 
462544 .3 
482536.3 
482517 . 1 
482·194.1 

482163.6 
482861.2 
0]82866., 
482864.2 
402856.2 

482927. :!. 
482919.7 
0]82917.1 
482913.8 
482912.2 

482916. S 
403042.3 
483053.1 
483204.2 
483197.0 

493339.3 
403358.5 
483354. 5 
493668.8 
403039.8 

4g 3 02/~ .3 
483015 .6 
483378 . 0 
483400 . 0 
·103385 . 5 

4e32()~.3 

4831ti9.6 
483138.3 
tlB31·1~. 4 
483324./. 

2·j 5021.6 
245000.? 
2H974.3 
2·15025. L 
245432.6 

2·j5493.7 
245519.9 
245·199.0 
2 /l5475.8 
245493.2 

245563.0 
245567.6 
245578.1 
245296.3 
2·15293.1 

245281.5 
245287.0 
245281.7 
215070.9 
245053.4 

2;'5055.5 
2'.5038.4 
2~4477.4 
2t,<I446.6 
24.44~5.8 

2'1.)469.3 
244432.1 
244418.3 
24.)453.4 
24H27.9 

2·1'IOB.4 
2H2B5.4 
244279.6 
24-1271.l 
244300.5 

244310.1 
2~4305.1 
244303.7 
24·1301.9 
244295.4 

2-14295.3 
244237.6 
244229.2 
244233.0 
24423'1.3 

244271. 5 
2H261. B 
244259.2 
244761.7 
2015294.3 

245295.3 
245261. 7 
244783.4 
244818.7 
24-1918.3 

24,1906.1 
244866.2 
244832.0 
2'.14732.5 
244741.8 

245512.~ 482912.3 245435.1 
2~5435.4 4B283B.9 245419.9 
245349.0 482721.5 2iS420 .! 
245349.3 ~82121.6 245346 .5 

~oJ~9['gege'lera 'tlOrdt de rcfl~ctietactor van 31 H::: 

Geonoise 1[4.03 

483327.0 
,]83269.5 
463399.8 
483624.6 
'83109.~ 

483046.2 
-183001. 3 
482756.4 
482745.7 
482764., 

482729.0 
·182701. 5 
492701.3 
4826"75.0 
'16268L 1 

482690.1 
4&2693.8 
482690.5 
482358.1 
-182366.7 

482365.0 
'182336. 6 
482536.9 
482534.9 
482511.4 

482519.8 
162536.1 
482506.8 
482508.5 
482502.2 

482410.3 
482850.8 
482856.2 
482857.3 
482855.0 

462931. 8 
482924.1 
482S21.1 
482916.1 
482915.2 

482914 . 9 
483029.9 
483042.5 
403205.9 
483195.5 

483341 . 5 
~83362.3 
483352.2 
483679.2 
'1830n.7 

·\33030.7 
.82997.3 
483400.0 
4833&6.1 
48320-1.9 

483110.2 
093137.2 
483142.4 
483323.6 
483377. ·1 

245 ·199.5 
2'J5515.0 
245500.6 
245481.4 
2·15'194.0 

245508.5 
24557.5.1 
245577.0 
245287.5 
2452~5.0 

245282.3 
245287.4 
245283.6 
245065.3 
2·15067.5 

245057.4 
24504.3.6 
244470.4 
24445·1.0 
244469.8 

244470.6 
214423.9 
244427.3 
241448.0 
24404.4 

240101-13.3 
244278.6 
244274.3 
244274.'1 
244299.7 

244308.3 
H4306.3 
244305.1 
244303.8 
24'1292.9 

244293.1 
244231.4 
244236.9 
244231. 6 
244235.4 

244261.1 
2-14259. ~ 
244268.0 
244770.5 
24.5298 . .5 

24S:zg9.7 
245275.5 
2447St!.O 
244818.3 
2.1 '1917.2 

2H904.9 
244865.4 
244832.0 
2H731. ·1 
244740.0 

~82a39.0 2~5455.1 
.82124.3 245420 . 4 
482724.0 245420 .~ 
482705.3 2453~6.2 

483051.& 
40301)6.3 
482746.3 
4827016.2 
482758.4 

·182723.2 
182699.B 
4B2696.0 
482673.( 
482678.7 

182685.8 
482691.5 
482691.0 
482353.4 
482361.9 

482362.7 
4B2340.8 
482522.9 
482531.3 
482519.6 

492522.5 
462518.2 
482502.4 
482497.8 
48H98.9 

482463.3 
432852.0 
482856.9 
482856.9 
402851.1 

482927.1 
482927.8 
0]82924.8 
482921.3 
482909.0 

~82~09.3 
483032.2 
483039.8 
483190.·1 
483201.7 

·\B3351.0 
463355.8 
483348.8 
183668.8 
483039.1 

4!J3021.8 
'.83000). 3 
483398.8 
4.83304.9 
.ol8320-4.3 

~93nO.6 
483138.2 
483141 .9 
<183323. 0 
483377.1 

-1B2BJ8.S 
4B2724.2 
482724.0 
482705..4 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.1l 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

7.0 
6.5 
7.0 
400 
400 

4.0 
7.0 
3.0 
7.0 
4.0 

3.0 
3.0 
3.0 
6.0 
6.0 

2.0 
3 . 0 
6.0 
6.0 
6.0 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 

7.0 
6.0 
2.5 
2.5 
2.0 

3 . 0 
3.0 
3 . 0 
3.0 
6.0 

6 . 0 
6.0 
8.0 
7.0 
6.0 

7.0 
7.0 
7.0 
B.O 
8.0 

~.O 
B.O 
0.1 
0.1 
0.1 

0 . 1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

3.0 
3 . 0 
3.0 
3.0 
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Overzicht gebouwen 

Nodel:}l4ct.ui:le sitlJC.tie - '/ersi,,= '.;oS;h .t:..Gtucl~ situatie - Compart':"ment 7 LAr, LT Clp hcogte 
GrOe?' (hoofdgroep) 
Lijst va"n GebC'lJW~n, '"Joor rekerunethode !ndustriela'.'lu ai - !L 

y-noekl Y-hoek2 X-hoe,,3 ~-hoek3 Hoogte 
Id Cm5chr.i~ving ---- - ----- - - -- - --- - --- - ... __ ... - ------ --_ ... - .-- - -_ ...... --.- ...... _ ... --- - -_ ...... -_ ... -- - -- --------------- _ ... ------ - - - - -- ------------

245304.3 
245287.~J 

245261.3 
2~O\B17.0 
244867.4 
245118.3 

482702. ~ 
482702.8 
482706.2 
4&3065.2 
483106 . 1 
482922.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

3.0 
3.0 06S 

069 
010 
071 
072 
013 

OH 
075 
076 
077 
0'18 

079 
080 
081 
082 
083 

08·1 
0135 
085 
087 
OBB 

089 
090 
091 
092 
093 

094 
09:, 
096 
097 
on 

099 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
III 
112 
113 

111 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
lZl 
122 
123 

12'1 
12$ 
126 
127 
128 

129 
130 
131 

Grcnd~ ... al 
G.cond'oJal 
G!'ond ... ·a1 
Compartiment 
Compa.!:timent 
Compartiment 

Compartiment 1 
Compartim€r.t 1 
Compa.l:timent 1 
Compartiment 1 
Compartiment 1 

Compa.rtiment 2 
Compnrtiment 2 
Compartiment 2 
Compartimer.t 2 
Compartiment 2 

Compartiment 2 
Compart.iment 3 
Compartiment 3 
Compartime~t 3 
Compartiment 

CompartiDl€!lt 3 
Compartill1"rtt 
Compa rtimertt 
Comoartiment 
ComparUment 

Comoartirne-nt 3 
COlnoartimer1t 3 
Compartiment 3 
Compartiment 3 
Compartiment 4.a 

Comparti!1ient ·1a 
Compartiment 4a 
Compartiment 42< 
Compartiment 4a 
Campartiment 4a 

Compartiment 4a 
Compartiment 4a 
Campa rtiment ~ja 

Compartiment 4a 
Ge1uidwil1 

Geluidl<a1 
Ge 1 1.1 id"ral 
Ge1uidwal 
Ge1uidwal 
Ge1uidHal 

Ge1uidwal 
Gp.1uidwa1 
Compartiment 4b-.'ja 
COlllcartiru.ent 4b-5a 
Compartiment 4b-5u 

COlllpartiment 4b-:'·a 
Compartiment 4b-50 
Compartiment 4b-5a 
Comcartim'?nt Ilb-5a 
Compartimerlt 4b-5a 

COll\pa.rtime~t 5h- 6a 
Ccmoartimerlt Sb-6a 
Comp~rtiment Sb-6a 
Compartiment. 5h-6a 
Compe:.rtimerLt 5b-6a 

Compartime:lt. 5b- 6a 
Comp2rtime~t Sb-6a 
Compa rtiment 5b-6a 

24.53~r,.3 

245304.8 
245287.9 
2H78'.1 
2·14814.2 
245065.6 

244905.2 
244907.1 
24.486i.6 
245071.0 
244832.2 

2H867.0 
245120.2 
244907.1 
245071.0 
244972.7 

244908.3 
244332.6 
245030.1 
245097.5 
245167.6 

2~5206.7 

245214 . 0 
24051%.7 
244971.3 
245045.8 

2450H . 9 
245135.~ 
245161.2 
2,15171.2 
244755.5 

2H752.9 
245034.6 
245045.3 
24500.9 
245046.9 

245051. 3 
244832.0 
245020.5 
2'15000.3 
244749.5 

2,14750.1 
2411756.0 
241784.3 
2~4B07.3 
244899.3 

244B92,S 
2H863.3 
245032.2 
2~S018.2 
244979.0 

2H916.6 
244B8B.2 
24"8'19.7 
2·11797.0 
244669.4 

241663.7 
2~41S19.5 
24~561.: 
2<,15<13.6 
24-1544 .1 

482705.3 
482702.7 
482702.7 
~829C3.e 
·183066.7 
482764.3 

483073.2 
483074. ~ 
483039.3 
4829~9.2 

482929.7 

4U3107.7 
482921.0 
48307~.~ 
402948,3 
4&3130.4 

483075.5 
483158.7 
483230 . 6 
483219.7 
483176.0 

483118 , 6 
483D49.i 
403004.7 
433130.7 
483186.5 

483175.'1 
483141.3 
493109.5 
483060.3 
482842.9 

4fJ28,!3.8 
432640 . 7 
.82658.2 
4B2672.2 
482699.6 

402734 .2 
482929.7 
4S279~.8 
482700 .5 
483326 ,7 

4B3326.7 
48J363.2 
483370.6 
483369.7 
483201.6 

483179 .2 
483155.6 
482G42. G 
482610.6 
482603.8 

482~·70.2 

482547.0 
482500.~ 
4825l0. 6 
48257641 

482585.7 
4826~4.9 
482708.8 
482739.4 
482778.5 

244556.3 482841.4 
244564.4 482891.2 
24156g.3 4B2906.9 

tlj~grgege"./erl wordt de rcflectiefactor '.Ian 32. Hz 
Geonoise V4.03 

245304 .. j 
245287.B 
245261.2 
2;·1815.1 
214866.1 
245120.2 

215069.6 
2H861. 6 
2·14832.4 
245021.9 
245019.7 

2H932.6 
245180.3 
2H971,8 
2,15138.4 
245138.8 

245071.3 
245031.9 
245090.4 
245167.6 
245206.7 

245214.9 
2($196.7 
245179.4 
245045.3 
245076.8 

245135.3 
245163.3 
245168.5 
245141.2 
244787 .3 

245033.7 
24.5046.4 
245047.9 
245041.6 
245051. 8 

245063.7 
244805.6 
245001.3 
244806.6 
244B42.7 

244755.4 
244783.7 
2HS07.3 
244899.3 
244892.9 

244B63.9 
244843.3 
245018.0 
244978.5 
244916.1 

244887.1 
244849.3 
2~o!796.9 

2447-ll.1 
244743.0 

2014620.7 
24.4561.5 
2-1-15013.3 
244544 .2 
244556.2 

,182702. -, 
4B2702.7 
492705.9 
4f!3065.;) 
-)83J07.7 
482921.9 

482947.7 
483040.3 
4;)2931.9 
482795.3 
482794.5 

.83159.6 
432981. 1 
483130.1 
,)83010.2 
483012.3 

'182949.2 
483230.6 
483218.8 
'.83176.0 
483119.5 

483049.4 
433004.7 
,182982.0 
483186.5 
483176.8 

483139.1 
483108.3 
483056.7 
.&3012.9 
482963.1 

482611.0 
4826$7.5 
492672.2 
<J82~99. 2 
482734.2 

482764.6 
482828.3 
402699.5 
-182829.3 
483154.4 

'183363.8 
483378.6 
483370.3 
483201.6 
483178.6 

483154.4 
483156.2 
4826l0.4 
-18260:1-5 
~82:69.4 

')82547.5 
482500.1 
482!HO.8 
482531. 4 
462531. 0 

482645.4 
482708.6 
482738.B 
oifJ2778.8 
482841.8 

244564.5 482BB1.4 
244569.3 482907.0 
244512.1 482942.3 

245069.7 
2H862.B 
2He3']' 4 
245019.9 
245021. 2 

24-1933 . 4 
245179.5 
244973.1 
245137.1 
245137.2 

245070.1 
245033.1 
245098.0 
245165.9 
245204.£ 

245213 .1 
245194.8 
245178.4 
2450H.Q 
245076.2 

215136.3 
245162.3 
245170.3 
245HO.S 
244765.3 

245034.6 
245045.6 
2'15049.1 
245048.8 
245053.7 

245065.~ 
2H808.7 
244999,3 
2401 805.'1 
2-14843.8 

244756.5 
244784.3 
244806.6 
24·1898.1 
244891. £ 

2'1'1963.1 
244843.2 
245017.6 
24')978.4 
244915.8 

2H886.7 
244846.2 
244797.1 
2·U741.2 
244742.7 

244620.0 
244562.2 
244544 .5 
211]545.3 
244557.4 

2/11,565.0 
2-1~569.9 
244,572.8 

4829-19.2 
4830:'S . 7 
482931 .·1 
462795.9 
4827%.5 

403158 . 6 
482982.9 
483128.9 
433011 . ~ 
483010 . 0 

4829-17.7 
483229.0 
483217.0 
483173. 2 
483118.0 

483049.2 
483005.5 
482982.7 
483184.5 
4831'14.9 

483140.B 
483107.6 
483056.9 
483013.3 
482963.6 

482642.2 
482658.0 
·182672.0 
482699.3 
482734.0 

482763.9 
482827.5 
482699.9 
482827.4 
483155.0 

483363.7 
483377.4 
483368.6 
483201.0 
483176.9 

483155 . ( 
483154.4 
482610.6 
182604.2 
482~,70.1 

·!025AB.O 
492501.0 
~82512.1 
462531.7 
482530 .• 

<l826 /}5 . 0 
482709.3 
.182739.6 
482779.8 
482841. 6 

482881.3 
482906.9 
·1829012. ~ 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.1) 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
o.a 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

0.0 
0 .0 
0.0 

3.0 
0.1 
0.1 
0.1 

15,0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 

0.1 
0 . 1 

15 , 0 
15 . 0 
15 .0 

15.0 
0.1 
0,1 
0.1 
0 . 1 

0,1 
0.1 
0.1 

15.0 
15.0 

15.0 
15 . 0 
15,0 
15.0 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0 . 1 
15.0 
15.0 
15.0 
12.0 

12.0 
12.0 
12 . Q 
12. 0 
12.0 

12.0 
12,0 
0.1 
0,1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

<),1 
0.1 
0,1 
0 .1 
0.1 

/).1 
0.1 
0. 1 
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Overzich t gebou\~en 

~10del :]&.C'cuE::le sicuatie - ';ersi;a ·,.an ~::'.ctut: !. e situati e - Compa:!'tiTflt;:nt 7 LA:, LT op hoogte 
Groap: (hoofdgroepi 
Lijst 'Ian Ge bouwen, \"oor rekenme thode !ndustrie12' .. IfHd - IL 

Id Omschrijving X-hoekl 'r-hae~l X-hoek2 Y-hoek2 X-hoer:3 

132 
133 
134 
135 
136 
137 

138 
139 
HO 
141 
142 

143 
144 
145 
116 
147 

148 
149 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
156 
157 

158 
159 
160 
161 
162 

163 
164 
165 
173 
174 

175 
176 
177 
178 
179 

Compartiment 5b-5~ 
Compartime!1t 5b-lSd 
Com9artimE~t 5b-6a 
Compartiment 5b-6a 
Compart.iment 43-'lb-5a 
Compartirnerot 4b-5~ 

Compartlrnent 1b-5a 
Compartiment 4b-Sa 
Compartiment lIb-Sa 
Compartime!1t 4b-Sa 
Compartiment 6b 

Cornpar1:llllent 6r, 
Compartiment 6b 
Compartiment 6b 
CQrnoartiment 6b 
Compartirnenc 4b-5a-5b-6a 

Comnartiment 5b-6a 
Ccrnpartiment Sb-6i.\ 
Compartim"nt 5b-6a 
Comoartiment 5b-6a 
Compartirnent 5b-6a 

Cornpartiment 5b-6a 
Cornpartiment 5b-6a 
Compartiment 4b-5a-5b-6a 
Compartiment 7 
Compartiment 

Compartiment 7 
Com9artirnent 7 
compartiment 7 
Compartlme!1t 6a-6b 
Compartiment 6b 

Compartiment 6b 
Cornpartiment 6b 
Compartiment 6b 
Compartiment 6b-7 
Compartiment. 7 

Comparti!nent 
Compartimerti: 
Compartiment 7 
Compartiment 4b-5.s. 
Comp.:l rtiment 4b-Sa 

24~572.4 
24~57J.J 

244574.5 
24018.3 
245000.0 
24<9~1. 4 

2<1<946.6 
24<961. 4 
244827.3 
244711.3 
244574 .1 

244577 . 2 
244581. 6 
244578.4 
2,14571.3 
244711.7 

244654. 5 
244612.7 
244591. 3 
244591.7 
244597.1 

2<14602.6 
2H606.1 
244612.2 
244571.5 
244559.1 

2<14563.9 
244580.5 
244604.3 
2HGll. 0 
204609.0 

204616.0 
244609.8 
244609.0 
2,14610.1 
244602.3 

244597.1 
244600.5 
244617.9 
244668.5 
244662.6 

W.c.:!ergegeverJ wordt de reflectiefactor van 31 Hz 

Geonoise \[4.03 

4829;2.0 
482956.7 
482972.8 
482864.7 
482700.0 
4B263S.7 

4826:'<1 . 2 
482584.2 
4825-11.2 
402596 .• 
482973.3 

483019 . 7 
483088.8 
493142.2 
-183180.7 
482594.0 

482673 . 8 
482722.7 
'182750.6 
482796.4 
482842.2 

4828H.8 
482898.9 
4829.15.0 
483180.fJ 
483229.8 

483287.4 
483326.4 
483356.0 
482913.3 
482994.8 

483059.5 
483104.9 
463132.9 
483131. 3 
483188.6 

483235.5 
483279.7 
483319.6 
482576.2 
482597.0 

244573.1 
244574.2 
2H"Il8.9 
24,1753.5 
244981. 6 
2H944.6 

244858.6 
2H82<.5 
244712.0 
24HJ53.9 
244517.8 

48:2957 . 1 
-182973 . 2 
482864 .5 
482843 .7 
4132G39.2 
~82630 .5 

482501.4 
482539 . 1 
482596.4 
482796 . :1 
483020 .2 

244501.6 483089.1 
244578.4 493141.9 
244571.0 493182.2 
244908.2 483039.9 
244651.5 482673.0 

244613.5 
244590.4 
24'1590.9 
244597.0 
244602.5 

244606 . 1 
244 611. 7 
244931. 6 
244559.1 
244.564.6 

2445·S0 .1 
244605.3 
21J 4 901. 5 
244609.3 
244614.2 

24-1612.5 
244609.0 
244850.1 
2<14601. " 
24459 6 .2 

244599.7 
244616.1 
2/J4931.1 
2416H . 8 
244824.3 

482725.3 
482751. 9 
482796.8 
482B43.5 
482875.5 

482899.7 
482314.9 
482759.7 
483229.5 
483288.0 

483328 .• 1 
483358.0 
483134.2 
482996.2 
483059.5 

~83106.7 

483132.9 
482991.3 
483180.6 
483235.5 

483280 . 6 
483319.6 
483093.2 
482586.5 
482792.0 

244573.7 
244574 . 7 
244719 . 2 
244753.9 
24<1978.8 
244943.8 

24<1857.1 
244822.6 
244711.0 
2H856.0 
2H579.2 

241,583 . 4 
244579.6 
244571. 9 
244807.3 
244653.5 

244611.1 
244592.6 
244592.6 
244599.2 
244605.6 

2·14609.2 
244614.1 
244829.8 
24-1560.1 
244565.3 

24-1581.1 
244606.0 
24002.9 
24<1611.0 
24.4615.9 

244609.8 
244611.6 
244848.5 
244603.9 
244598. a 

244602.3 
244618.7 
244929.3 
244663.0 
244825.7 

Y-hoek3 

482957.Q 
482973 . 2 
492865.1 
482844.3 
482640.0 
4S2633.9 

482584.1 
4B25~O.7 

·18259L5 
482794.1 
483020.1 

483089.0 
483142 .0 
483182. 1, 
483038 . 4 
492674.6 

482723 . 3 
482753.6 
482796.8 
482043.2 
482874.9 

-182899.3 
482914.0 
482757.2 
483229.7 
483288.0 

483328.0 
483357.4 
483136.1 
462996.3 
483059.3 

483106.5 
483133.0 
482988.6 
483189.0 
483235.8 

483280.4 
483318.6 
183090.6 
482587.3 
4827 90 . B 

Nvld Hoogtc; 

0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 

0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 . 0 

0 . 1 
0.1 
0.1 
0.1 

15.0 
15.0 

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
0.1 

0 . 1 
0 . 1 
0.1 
0.1 

15.0 

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15 . 0 

15 . 0 
15.0 
15 . 0 

0.1 
0 . 1 

0 . 1 
0.1 
0.1 

15 . 0 
15.0 

15 . 0 
15. 0 
15.0 
12 . 0 
12 .0 

12 .0 
12.0 
12. /l 

0 .1 
0.1 
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Over~icht qebouwen 

MOC!d ,.:r.ctud.t alt<lltie • ,,.:,It V,," I'.<::~d. sltuatl1 - ea.plrtllW~t 7 t.;..r,t.! I"oj". !I<>G9 U 

G~Ij)' ~lIoofdqroe~! 
1.11n .an Glbo" ... :'I, '100" rlhMlet/'1oC(I In(\u5tdelawu1 - II. 

'" .. , . " ••• 
CO~ '.a ... • •• 
'" .. , 
". • •• . " '.a . " ••• ... • •• m '.a 
.n '.a 
• n ••• 
IH) ••• .U .,. 
m . ,' 
". • •• . " .,' 
'" ••• m .,. . " ••• 
QU ••• m ••• m "a ." ••• 
'" ••• 
". .,' 
'" .,' 
'" "a ". .,' ." .. , 
m .. , 
OJ, ••• m ••• 
• J< ••• m ••• . " ••• 
0)1 ••• m .,. 
m .,. ... .,. 
." .,' . " .. , . " ••• ... ••• ... .,' ... • •• • n ••• " . ••• ... • •• . " .,' 
m ••• m .,. 
O~l ••• . " ••• m ••• 
." .. , 
'" 

.,. 
D~. • •• 
05' ••• ". • •• 
.U ••• ." .,. 
". • •• ." .,. 
lIu .... "'ge· .. ~ vordt ce n,!llctilta:eror 

Geonoise '14.03 

••• • •• ••• • •• ••• 
• •• ••• • •• • •• ••• 
••• • •• • •• ., . .,. ., . 
C., 
• •• • •• • •• .,. 
• •• ••• • •• • •• 
••• ••• ••• ••• ••• 
••• • •• ••• ••• • •• 
• •• ••• • •• • •• 0.' 
••• ••• ., . ., . 
.,' , .. 
• •• , .. 
• •• ••• 
• •• • •• , .. 
••• , .. 
, .. , .. , .. 
••• , .. 
, .. , ,. , .. .,. 

VIII 11 " 

on .u 

" . .u 

." '" ." 

." ". ." on 

no 

'" OJ' OJ, .. , . .. 

.00 

'" ." 
'" '" ,n 
OS3 

'" ." ." ". .'" 

'" 

'" 
'" 

'" '" 

OiO 
.00 

". ." ". 00. 

'" ." .n 
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( 
Overzicht gebou~en 

~l00&l:I'.<:~o~h sltuath _ vtrsi~ van '>'<;l",!e Slt1,;iltlfl - Ccropa"t l,.."t 1 lJI." , LT "'" hoogte 
l;r::ep: (hoofdgroep) 
LI:Jst va.~ Ge ~""W<!II, '1;)0' :-~k!~ethoct .. InduatrielJ.;;ilai - 1" 

... 0.0 
00; 0.0 

0'" 0.0 
0" 0.' 
on 0.' 

'" 0.' 

'" ••• 
O"l~ 0.0 

'" '.0 

'" 0.' ". ••• 
'" •. 0 

0" 0.0 

'" '.0 

."' ' .0 

'" 0.' .. , ••• ." '.0 

'" ••• 
'" '.0 

."' '.0 

'" •. 0 
",0 0.0 
m '.0 .n '.0 

." '.0 

'" •. 0 
09!- '.0 

." '.0 
0" ' .0 
0" 0.0 

'" 0.0 
l O~ ' .0 ", 0.0 ,,, ••• 
lO~ 0.0 

". 0.0 ,,. 0.0 

". 0.0 ,,, 0.0 

". 0.0 

109 0.0 
110 0.0 

'n 0.' 
Il2 0.' 
113 0.0 

W 0.0 
Il!> 0.0 
n. 0.' 
m 0.0 
no 0.0 

n, 0 .• 

". 0.0 

'" 0.0 
H2 0.0 

'" 0.0 

n4 0.' 
12~ ••• 
'" ••• 
W ••• 
'" ••• 
m ••• 
ljD 0.' 

'" 0.' 

"-urgegevlt" .. ,,<de de retl<!ctletactor 

Geonoise v4.03 

'-' 
'-' 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2 .<1 
2.0 
'-' 
2 .0 

2 .0 
2.' 
2.0 
1..0 
2 .0 

2.0 
2.0 
2.' 
'-' 
2.' 

'-' 
2.' 
2.' 
2 . ' 
2.' 

2.' ,., 
2.0 
'-' 
Z.O 

, .. 
2 .0 
Z.O 
2.0 ,., 
' .0 
2.0 
2.0 
'.0 
2.0 

2. 0 
2.' 
'-' 
'.0 
'.0 

' . 0 
' . 0 
2.0 
2. 0 
'.0 

2.0 
'-' 
2.0 
2.. 
2.0 

'.0 
'.0 
2.0 
'-' , .. 
2.0 
~.O 
2.0 

m " I!: 

.," 
",0 

'" 

,,, 
lC~ 

'" 
lO~ ,,, 

'" ,,, 

'" '" '" ,,, 

'" '" >0, ,,, 
,,, 
108 
>0. 
>0. 
>0. 

,,, , .. 

,,, 
'" '" 

'" '" 

'" '" ,,, ,,, 
107 

'" 

,,, 

1l~ 
US 
H~ 
115 
ll~ 

US 
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Overziche qebouwen 

IiodRl,Ac:tU6h dt""th • -,.rd, ".n ""'t.uele ,Huatt • • C~r~l.lOIll>t 7 1.1\1',1.; O? h0Q9te 
"rQep, {hootd.9="'p! 
1.1jst Iran Gebouw.tn, \rOOt nken.ethad" Industtiehwu! . IL 

ltdL 

'" 0.0 '.0 

'" 0.0 '" '" 0.0 ,., 
'" ,., '.0 

'" 0.' '.0 

'" 0.' '.0 

". ••• '.0 

'" '.0 ••• UO 0.' '.0 

'" '.0 '.0 

'" 0.0 ••• 
'" 0.' '.0 

'" ••• 2.' 

'" '.0 '.0 

'" '.0 '.0 

'" '.0 '.0 

U' 0.0 '.0 

'" '.0 ••• <5. '.0 • •• 
'" 0.' '.0 

'" 0.' '.0 

'" '.0 ••• ". '.0 '.0 

'" '.0 • •• 
'" 0.' '.0 

'" 0.' ••• 
m 0.' '.0 

'" ••• ••• 
'" '.0 ••• m 0.0 '.0 

'" 0.0 '.0 

,OJ '.0 '" ,GO 0.0 '.0 

'" 0.' '.0 
m 0.0 '.0 

'" 0.0 2.0 

'" 0.' ••• m 0.0 '.0 

'" 0.0 2.0 ". 0.0 '.0 

'" 0.0 2 .0 

w."gegeven wordt de ref18ctietactot "~n " 

Geonoise V4. 03 

" 

Koppdl 

'" '" 
'" '" '" '" 

lB 

'" '" '" '" '" 
'" '" '" 

'" 16~ 

'" '" ,n 
'" m 
m 
m 
m 

'" '" '" 

15~ 

'" '" '" '" 
155 
l!.S 

'" 
'" '" 
on 

on 
on 
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( 
Overzicht geluidbronnen 

Hodel:'p-.I;:tucle situ2'L.ie - '.'ersie var~ P:.ctuel~ situaIie- - Compartiment 7 Li\r,LT op hoogte 
Groep: (hccfdgroepi 
Lijst vall Purd:b!'onnen, vo('r rer:enmet.t"lC,do:! Iradust.rlela~"'.:s.ai - 11 

'{ Hvld Hoo9te Refl. Demp. Richtingsind,,:: 
Id Crnschrijving -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

360.0/0.0 
017 compactor 24H37.5 4B32·[0 . Q 12.0 2 . 0 

018 Compactor 2<] ·1600.8 483265.4 12.0 2.0 360.0/0.0 

OB Compactor 244640.5 ~83277 .• 12.0 2.0 360.0/0.0 

020 Shc'trel 24HZ .. 3 ·183275 . 3 12.0 1.5 360.0/0.0 

021 Shovel 2'14 642.3 483260.0 12.0 1.5 360.0/0.0 

022 Shovel 2<1~2~ . 0 4&32H . 7 12 .0 1.5 360.0/0.0 

024 Vrachtl<agens \iegen 245040.3 483272.9 0.0 1.5 360.0/0.0 

025 Wasplaac3 24BB2.0 483221. 6 0 .0 0 . 5 360.0/0.0 

065 Kiep~'/agen3 direct start 245096.5 483325.2 0.0 1.5 360.0/0.0 

066 K:ii:'!p\rlagens direct stor-:. 21J 5063. a 483297. e D. O 1.5 360.0/0.0 

067 Kiepwagens direct stort 2450~Z.8 ·j83257.3 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

068 Kiep"o,agen s direct stort 2'14984.9 4B3229.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

069 Kiepw8gens direct stort 244953.6 483201.3 0.0 1.5 360.0/0.0 

070 Kiepwagens direct stort 244915.3 483170.1 0 . 0 1.5 360.0/0.0 

071 KiepW'agens direct stort 244&50.7 483124.6 0.0 1.5 360.0/0.0 

072 Kiep\,lagens direct stort 244794.8 ·183163.2 12.0 1.5 360.0/0 . 0 

073 Kiepwagens direct sto~t 20)4732.8 483205.3 l.2.0 1.5 360.0/0.0 

074 Kiepwagens direct start 244698.7 483225.5 12 .0 1.5 360 .0/0.0 

oeo Kie:pl-olagens direct start 2'H658.9 483251.9 12.0 1 .5 360 . 0/0 . 0 

OB3 Cont.ainer wisse l en di:-ect 2'J4920.1 483314. 2 0.0 1. 5 360.0/0.0 

084 Combinatie5 direct start 245063 . 4 48329B.O 0.0 1 . S 360.0/0.0 

OU5 Combinaties direct s tort. 245031.1 483266.9 0 . 0 1.5 360 . 0/0 . 0 

086 Combinaties direct start 24500 .. 5 483244 . 5 0. 0 1.5 360.0/0.0 

087 Combinatie,,, direct start 2H949.5 483247.4 0 .0 1.5 360 . 0/0.0 

08$ Coillbinaties direct stort. 244930.4 483280.C 0 . 0 1.5 360 . 0/0.0 

08~ Combinaties direct stort 244929.6 483310.$ 0.0 1.5 360.0/0.0 

090 Couiliinat.ies direct start 244909.7 483341.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

091 Combinaties direct stort 244898.7 483319.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

092 Combinaties direct stort 244913.6 4832S9.3 0.0 1.5 360.0/ 0.0 

093 Combinati-es direct stort 244920.9 483260.9 0.0 1.5 360.0/0.0 

094 Combinaties direct start 2401963.2 483243.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

095 Cornbinar.ies direct stort 2<15000.3 483242.4 0.0 1.5 360.0/0.0 

096 Combinaries direct start 245026.6 483261.2 0.0 1.5 360.0/0.0 

097 Combinaties direct start 245051. 7 483286.3 0.0 1 < 360.0/0.0 ." 
098 Contbinaties direct start 245077.4 483308.7 0.0 1.5 360.0/0.0 

099 Combinaties direct start 245096.6 483325 . 2 0.0 1. 5 360 . 0/0 . 0 

100 Salowagen direct stort 2.4930.3 483317 . 4 0.0 1.5 360.0/0 . 0 

101 Solowagen direct start 244905.8 4.83342.5 0.0 1.5 360.0/0.0 

102 solowagen direct start 244900.7 483314.0 0.0 1.5 360.0/0.0 

103 Solowagen direct stort 2H917.2 483278.1 0.0 1.5 360.0/0.0 

10~ solowagen direct start 244933.2 4&320\9.6 0.0 1 . 5 360.0/0.0 

105 Solowagen direct stort 2401 954. 3 483200 . 6 0.0 1.5 360.0/0 . 0 

106 Solo·"agen di~ect stort 244914.9 483170 . 4 0.0 1.5 360.0/0.0 

107 Solowagen direct start 244859.1 483124. 8 0.0 1.5 360.0/0 . 0 

lOa SoloW'agerl direct start 2~'J795.2 483164.4- 12.0 1. 5 360.0/0 . 0 

109 Solowagen direct stort 244732.9 483204.8 12.0 1 . 5 360.0/0.0 

110 SoloW'agerl direct stort 244699.3 403225.5 12.0 1.5 360.0/0.0 

116 Solowagen direct stort 244658.5 483251., 12.0 1.5 360.0/0.0 

117 50loW'agen di:ect stort 244937.2 403294.8 0.0 1.5 360.0/0.0 

116 Achteruitrijden wisselpla 20]4929.6 483315 . 7 0.0 1.5 360.0/0.0 

119 l\chteruitrijden st.or trron 244653.5 483254.2 12 . 0 1.S 360.0/0.0 

122 Hvdraulische kraan 2<14 619.:; 403296 . 6 12.0 1.5 360.0/0.0 

123 Hydraulischa kraan 244604.7 483256 . 0 12.0 1.5 360.0/0.0 

124 Hydra" lisch!l kraan 2H 602.8 ~fJ3227.9 12.0 1 . 5 360.0/0.0 

125 Hydra\lli~che kraar:: 2 'J ·J623.~ 483263. :~ 12.0 1.5 360 . 010.0 

126 Hydra u lische kraar. 244651.2 4fJ3247 . 1} 12 . 0 1 . 5 '>60.0/0.0 

127 Hydr.aulische kraan 244670.1 48.3273.3 12.0 1.5 360 .0/0.0 

De bedrijf3tijdcorrect~~~ {Cb) \-.I·orden "ieerqegev~n iit d E! per periode 

Geonoise 114.03 
13-09-2005 08:23:20 



Overzicht gelu~dbronnen 

Hodel:P.Gtuele s.ltuatie - ';srsie var: F!.ctllf:le situatie - Compartiment LF.r,LT op hcogts 
Groep: (hoofdgroepi 
Lijst van Punter-onnen, voo[' re.kertmer.he,de rl'tdustriela~oJaai - IL 

Id Lt..:rr31 i.'f,r63 Lwy] 25 Lwr250 LwrSOO Lwr.lk Lt·; r2k Lwr4.k Lwr8k 1,wr-dBA Cb (0) Cb II\) 

------------- - - - ---------------------------------------- ---------------------~-----------.-------------------------

Ch(N) 

011 
010 
019 
020 
021 

022 
024 
025 
065 
066 

067 
068 
069 
070 
071 

072 
073 
074 
oeo 
OB3 

084 
085 
086 
087 
08') 

089 
090 
091 
092 
093 

094 
095 
096 
097 
098 

099 
100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
10? 
lOS 

109 
110 
116 
117 
HS 

11~ 
122 
123 
12; 
125 

126 
127 

70 . 2 
70 . 2 
70.2 
59 . 6 
59.6 

5~.6 
52.6 
54.7 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60 . 6 
60.6 
60 . 6 
60 . 6 

60.6 
60.6 
60.6 
60 . 6 
59.9 

60.6 
60 . G 
60 . 6 
60.6 
60 . 6 

60 . 6 
60.6 
6(J . 6 
60.6 
60.6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60.6 
60.6 
60.6 
60.6 
60.6 

60 .6 
60 .6 
60.6 
60.6 
63.0 

r,3.0 
61.1 
G1.1 
61.1 
61. i 

61.1 
61.1 

8f.. a 
&6 . 0 
86.0 
72.8 
72.B 

72.e 
56 ~ i 
65 . 1 
76.2 
76. 2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
16.2 

76.2 
76.2 
76.2 
7f..2 
12. B 

H.2 
76.2 
76 . 2 
1 6 . 2 
10.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 

76.2 
76.2 
76.2 
7f..2 
76 .2 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.0 

76.0 
H.B 
74.9 
7La 
74.0 

97.5 
$1.5 
97 .5 
91.3 
91.3 

91.3 
71.3 
70 .3 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
eO.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91 . 1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
91.1 
91.1 

91.1 
91.1 
91.1 
9l.1 
91.1 

9 l.1 
91.1 
91 .1 
91.1 
91.1 

91.1 
91. 1 
91.1 
91.1 
BO .O 

~o.o 
88.3 
S8.3 
ge. 3 
88. 3 

fJe.3 
80.3 

97.1 
91.1 
97.1 
9G.9 
~6.9 

~6 . 9 
79.5 
1& . 7 
93 . ' 
93.4 

93.4 
93 . 4 
93.4 
93.4 
93.4 

93.4 
93 . 4 
93.4 
93 .4 
87.3 

93 .4 
93.4 
93.4 
93.4 
93., 

93.4 
93 .4 
9:":.4 
93.4 
93.4 

93.4 
93 . 4 
93.4 
93.4 
93.4 

93.4 
93.4 
93.< 
93.4 
93.4 

93.4 
93.4 
93.4 
93 .~ 
93.4 

93 .4 
93.4 
93.( 
93 . ·1 
QLO 

6-\.0 
96.2 
96.2 
96.2 
%.2 

96.2 
96.2 

9~.2 
99.2 
9~.2 
9~.S 
98.8 

9$1.8 
85.9 
86.6 
97.1 
97.1 

97.1 
97.1 
97.1 
97 . 1 
97.1 

97 .1 
97 .1 
97.1 
97.1 
94. U 

97 . 1 
97.1 
97.1 
97 .1 
97.1 

9'/.1 
97.1 
97.1 
91.1 
97.1 

97 . ! 
9? .1 
91.1 
97 .1 
9; .1 

97.1 
97.1 
91. 1 
91. 1 
91. 1 

97 .1 
~7.1 

97.1 
91.1 
97 . 1 

97.1 
97.1 
97.1 
97.1 
90.0 

90.0 
99. S 
99 .6 
99.6 
99 .F. 

99.6 
99.6 

99 . 0 
99.0 
99.0 
95.6 
95.6 

95.6 
89 . 2 
90.0 

101. 5 
101.5 

10L5 
101.., 
101.5 
1.01. 5 
101.5 

10i. 5 
101.5 
101. 5 
101. 5 

9U.3 

101.. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101.5 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 
101. 5 

101.5 
101. 5 
101. 5 
101 .5 
101. S 

101. 5 
101. 5 
101. 5 
101.5 
101.5 

101.5 
101. 5 
101.5 
101. 5 

96.0 

96.0 
98 . 2 
98.2 
90.2 
99 . 2 

96.1 
9>3 . 1 
98.1 
93.9 
93.9 

93.9 
85.2 
92.6 
97.6 
97. G 

97.6 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 

91 .5 
97 .6 
97 . 6 
97.6 
96.2 

91.6 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 

9'/.6 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 

91.6 
97.6 
97.6 
97. (; 
97. G 

97.6 
97.6 
97.6 
97. C 
97 . 6 

97.6 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 

97.6 
97.6 
97 . 6 
97.6 

102 . 0 

1')2.0 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 

95.0 
95.0 

De bedrijfstijdcorrecties leb) worden weergegeven in dB per period" 
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9C5 
9~. 5 

94.S 
91. . 
9!. ~ 

91. 4 
B.B 
95.2 
91.3 
91.3 

91-3 
9~.3 
91.3 
91.3 
91.3 

91.3 
91.3 
91.3 
91.3 
90.6 

91.3 
91.3 
91.3 
91 .3 
9L3 

91.3 
91.3 
91.3 
91.3 
91.3 

91.3 
91.3 
91. 3 
91.3 
91.3 

91-3 
91. 3 
91., 
91.3 
91.3 

91.3 
91.3 
91.3 
91.3 
91.3 

91.3 
91.3 
91. 3 
91. 3 
98 . 0 

9Q.O 
90 .. 3 
90.3 
90.3 
90.3 

90.3 
90.3 

&5 . 1 
85.7 
65.7 
03 . 7 
63.7 

83. 1 
71. 2 
95. 1 
B2. tl 
82. ~ 

82.8 
82.8 
82 . 8 
82.6 
82.8 

B2 .S 
82.8 
82. 8 
82.8 
84. 0 

82. 9 
82. 3 
82.8 
82. S 
82 .1) 

82.8 
82.8 
82.8 
82 .8 
B2.8 

82.8 
82.8 
82.8 
82 .8 
B2.8 

82 . 8 
82 .8 
82 . 8 
82 . B 
82 .8 

92 . 8 
82 . 8 
82.8 
82 . 8 
82.8 

82.8 
82.8 
-92. e 
82 .6 
96 .0 

96.0 
111.9 
8<1. 9 
84.9 
81.9 

* ~ . 9 
84.9 

l OS . ? 
105 . 7 
105.1 
103.3 
103.3 

103.3 
92.5 

100.0 
1040 B 
104.8 

104. e 
lO,j. S 
104. S 
104. B 
104.8 

104. a 
104. 8 
104.8 
104.8 
102.0 

10·1.8 
104.8 
104. 8 
104.0 
104.8 

104. 8 
104. 8 
1001.8 
10L8 
104 .8 

104.8 
10,j.8 
104.8 
104.& 
104 . 8 

104. 8 
104.8 
10 .. a 
104.8 
10-j. e 

104.& 
104 . 8 
104.8 
101.8 
104 .6 

104.8 
lOll .6 
104.8 
104. 8 
105.0 

105.0 
104.0 
104. (I 
1(\1.0 
104.0 

104. f) 
104.0 

5.56 
5.56 
5.56 
6.53 
6.53 

f..S3 
5.39 
3.63 

12 . 60 
12.60 

12.60 
12 . 60 
12.60 
12.60 
12 . 60 

12 . 60 
12.60 
12.60 
12.60 
15.5 6 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
30.93 
30.93 
30.93 
30.93 

30.93 
25.6·j 
25.54 
25.64 
25.64 

22.64 
22.64 
22.54 
22.64 
22.64 

22.64 
22.64 
22.54 
25.64 
23.01 

1-1. 40 
6.02 
6.02 
6.02 
6.02 

6.02 
6.02 
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Financiele zekerheidstelling 

ODD 
_oeo_ 

ODD 
ROYAL HASKONIIiG 

Op grond van wettelijke bepalingen moeten de exploitanten van stortplaatsen een 
eindafdekking aanbrengen na exploitatie. Oaarbij wordt een financiele zekerheidsstelling 
gevraagd van € 2,27 per ton gestort afval tot het moment van goedkeuring van de 
aangebrachte milieutechnische voorzieningen. 

Per 31 december 2004 bedroeg de totale voorziening einddekking die door Twence 
wordt aangehouden € 17.919.000,-. Oit bedrag staat op de balans van de jaarrekening 
2004 van Twence B.V. welke is goedgekeurd door de accountant en in deze bijlage is 
toegevoegd. 

In de toekomst zal Twence B.v. het bedrag per ton aanpassen op basis van reeel te 
verwachten kosten voor eindafdekking voor deze locatie. De onderbouwing hiervoor zal 
aan het bevoegd gezag worden overlegd. 

Aanvullingen Wm Elhorst 

Definitief rapport - g-

9P8753.01/R1RBERElNijm 

20 september 2005 
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Twence® 
Afvalverwerking 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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-r. ~ ® , we'a..,;e 
Afvalverwerking 

Voorwoord 

De mensen, de kennis, de toekomst 
Een jaarverslag gaat per deflnltle over een jaar dat voorblj Is. Het noemt de belangrijkste ontwlkkelingen 

en slgnaleert de slgnlflcante veranderlngen. Dlt jaarverslag maakt daarop geen ultzonderlng. Toch Is er een 

belangrljk verschil: aMI Is een van de sectoren In onze samenlevlng waarln het denken en de technlsche 

ontwlkkellngen In steeds hoger tempo voortsc:hrljden. ANal staat synonlem voor dynamlek. 

Nag nlet lang geleden rlchtten we op afgelegen plekken blj steden en dorpen vullnlsbelten In. Daama kwam 

het denken op gang over duurzame stort, verbrandlng en nuttlg hergebrulk. Scheldlngsinstallatles en 

urvalvert",,"dlngs$nsta\laUes verschenen. Composterfng deed haar Intrede. Arval was nlet langer 'zo maar' 

aNal, maar werd meer en meer grondstof. En daarmee oak een bljna onultputtelljke bron van commercll!le 

aetlYltelten en ondememlngsgeest. 

Ole tendens heeft zlch In 2004 verder versterkt. Met vallen en opstaan, dat wei. Nleuwe potentles dlenen zlch 

aan, maar kunnen botsen met het soms grllllge verloop van wet- en regelgevlng. Steeds scherpere elsen 

vergen bovendlen steeds grotere Investerlngen, waardoor andere mogelljkheden en toepasslngen soms 

ac:hterwege moeten blljven. 

In dat fasdnerende spannlngsveld beweegt Twence volop mee. En Is het zlc:h eveneens volop bewust van 

zljn verantwoordelijkheden. Twence staat voor een maatsc:happelljk rendement In de vorm van een schone 

leefwereld voor de huldlge en de komende generatles, tegen concurrerende tarleven. Twence staat eveneens 

voor een bedrllfseconomlsch rendement voor zlln aandeeJhouders. 

De bedrijfsmatlge ontwlkkellngen blj Twence en de daarbll behaalde resultaten, zoals verwoord In dit jaar

verslag, laten dlt zlen. Het maakt onze Inzet v~~r de toekomst zlc:htbaar. Want een dynamlsc:he seetor als de 

onze verelst ook antldperende, proaetleve Inzet. Daarvoor hebben we de mensen. En de kennls. Zodat we ons 

samen met overheden en andere belanghebbenden billven Inzetten voor een schone toekomst. Voor ledereen. 

In memoriam GJ. ten Thij RA 
Op maandagmorgen 13 december 2004 berelkte ons het droevlge berlc:ht van het toch nog onverwachte 

overHjden van de heer Gerard ten Thlj, reglsteraccountant. Vanaf de oprlchtlng van Twence B.V. In 2001 

was hlj voorzltter van de Raad van Commlssarlssen. Dezelfde funetle vervulde hlj blj avlTwente B.V., 

een van rechtsvoorgangers van Twence. 

Wlj hebben de heer Ten Thilieren kennen als een zeer kundlg, betrokken 

en Insplrerend bestuurder. Evenzeer als sodaal voelend man, die nlet aileen 

gelnteresseerd was In resultaten en bedrljfsvoerfng, maar ook In de mensen 

daarachter. Met zljn enorme staat van dlenst -hlj was 22 jaar lid van de 

gemeenteraad van Hengelo, dertlen jaar wethouder en loco-burgemeester

heelt hlj ee~ actleve bljdrage geleverd aan de ontwlkkellng van ons bedrljf. 

Wlj gedenken hem In dankbaarheld. 

Raad van Commlssarlssen, dlrectle en medewerkers Twence B.V. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



Kerncijfers 
De onderstaande kemdjfers hebben betrekklng op de geconsolldeerde jaarrekenlng 2004 

van Twence B.V. De balansgegevens zlJn per 31 december. 

Kerncljfers 

Afvalverwerklng 

Netto omzet 

Bruto marge 

Resultaten 

Bedrljfsresultaat 

Netto resultaat 

Netto resultaat als % van de brute marge 

Kasstroom ult operationele actlvltelten 

Materlele vaste actlva 

Aanschafwaarde totaal 

Boekwaarde totaal 

Investerlngen 

Afschrljvlngen 

Vermogen 

Balanstotaal 

Kengetallen 

Rentabliitelt totale vemnogen 

Return On Investment Capital 

Eenheld 

€mlo 

€mlo 

€ mlo 

€mio 

% 

€ mlo 

€mlo 

€mlo 

€mlo 

€mlo 

€mlo 

% 

% 

BedrlJfsresultaat als percentage van de bruto marge % 

Afvalhoeveelheden 

Aangeleverde hoeveelheden 

Verwerkte hoeveelheden 

Overlge kemcljfers 

Personeelsbezettlng ultimo 

Ziekteverzulm 

Gemlddelde leeftljd 

* Incluslef glas en papler 

In kton 

In kton 

In fte 

% 

In jaren 

2004 2003 

65,8 57,4 

53,0 48,6 

10,3 9,0 

2,9 1,0 

5,5 2,0 

18,2 22,9 

275,6 278,2 

179,1 192,7 

3,6 7,9 

16,9 16,7 

205,3 221,6 

5,0 4,0 

5,8 4,7 

19,5 18,5 

825* 736* 

715* 589* 

151,8 151,1 

4,5 4,9 

41,6 40,6 

Twence: een. profielschets 

Een brede aanpak 

-r. "' ® , we' .. ,.,e 
Afvalverwerking 

Twence B.V. Is een modem bedrljf dat op effld@nte wljze de be- en verwerklng van hulshoudelljk en 

bedrljfsafval vel7Orgt. De veibrandlngslnstallatle Is ~~n van de modemste ter wereld. De stortplaats 

behaalde als eerste In Nederland een ISO-certilicering. 

Hleiblj bllJft het nlet. De ontwlkkellng en toepasslng van nleuwe mllleutechnieken en belastlngmaatregelen 

maken scheldlng en hergebrulk van afval ook bedrljfseconomisch'steeds Interessanter. Twence beschlkt slnds 

2002 dan ook overeen scheldlngslnstallatle voor bouw-, sloop-, grof hulshoudelljk en bedrlJfsafval. Sinds 2004 

bestaat bovendlen de mogelljkheld om op hat terreln aan de Boldershoekweg een breed spectrum aan vervullde 

gronden te schelden en te relnlgen. 

Voorts houdt Twence zlch bezlg metcomposteren en diverse recydlng actlvltelten als houtbank, grondbank, 

bandenbank, klein chemlsch arval, reglonale overslag van wlt- en brulngoed, coOrdlnatle van de Inzamellng en 

afzet van glas en papler, verwerklng van asbesthoudende grond en baggerspecle. Kortom: een breed palet van 

be- en verwerkingsactlvltelten. De contlnultelt van afvalbeheer en afvalverwerklng wordt op maatschappelljk 

verantwoorde wljze gewaaiborgd. Twence B.V. staat borg voor een mllleutechnisch hoogwaardlge vomn 

van afvalverwerklng. Het bedrljf Is met trots een ulterst .effidente, mllleuvrlendellJke schakel In de 

afvalverwlJderlngsketen. 

Twence.2010 
Twence werkt In een dynamlsche omgevlng, Technologlsche ontwlkkellngen en steeds strengere mllleuwet

gevlng noodzaken tot voortdurende bezlnnlng op positle en toekomst. Aileen zo kan het zljn maatschappelljke 

opdracht vervullen om afval op een effldente en duurzame wlJze en tegen concurrerende prljzen te verwerken. 

Met het oog daarop Is medlo 2004 de toekomstvlsle 'Twence 2010' gefomnuleerd. Met het doel tot In lengte van 

jaren optlmale zorg voor het milieu te comblneren met een maxlmaal bedrlJfsrendement. Om zo ook komende 

generatles een schone leefomgevlng te bleden ~n :een concurrerende marktpartlj te zljn en te blljven. 

Daartoe benut Twence de potentles en de IIgglng van zljn bedrljfstenreln ten volle. 

A1lereerst door de geplande reallserlng van een Blomassa 8ektrlcltelts Centrale. Deze produceert door de 

veibrandlng van nlet (meer) te verwerken hout en groenafval jaarllJks ongeveer 120-160 GWh groene stroom. 

Daamaast wordt 'Trlade', de derde afvalveibrandlngslljn, vooibeneld. Reallserlng hlervan stelt Twence In 

staat jaarlljks (In totaal) 500.000 ton brandbaar afval te verwerken en 350 GWh elektrldtelt op te wekken. 

Deze gezamenlljke Installatles produceren genoeg' om de energlebehoefte van rulm 40% van de particuliere 

hulshoudens van de Reglo Twente te kunnen delcken. Zo zal een energlecentrale ontstaan, die naast de 

elektr1dteltsproductle jaarlljks 20 mUjoen m' aardgas bespaart en bovendlen de CO,-ultstoot met 150 tot 

190.000 ton op jaaibasls terugdrlngt. 

De omvang van het terreln op Boeldershoek heeftnog vele andere voordelen. Het bledt voldoende rulmte voor 

een keur aan actlvltelten, die verwant zljn aan afvalverwerklng. Bovendlen kan de ontslultlng geoptlmallseerd 

worden door, blJvooibeeld, een aanslultlng op het Spoorwegnet of een rechtstreekse veiblndlng met het 

Twentekanaal. Oat bledt tegellJkertljd kansen omde:verkeersbelastlng op de aanvoerwegen te beperken. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



De kansen liggen er. Net als de mogelijkheden . Twence heert de mensen en de kennis. 

En het wi! de toekomst maken, samen met overheden en andere partners 

Visie 
Bij de vormgeving van onze toekomstvisie houden we onverkort vast aan de al eerder 

geformuleerde deelaspecten : 

Maatschappelijke onderneming 
Twence ;5 een modern a(valverwerkingsbedrijr. Een maatschappelijke onderneming, 

die voor de samenleving een duurzaam rendement wit realiseren, zowel op het m;Jieugebied 

als financieel. 

Op basis van onze vergunningen dragen we bij aan de vormgeving en uitvoering van 

het Nederlandse arvalbeleid. Door een pro-actieve inzet gaan we, waar verantwoord, 

verder dan wet- en regelgeving van ons vragen. We werken aan een duurzaam goede 

verstandhouding met onze directe omgeving: we communiceren open en eerlijk met 

overheden en omwonenden en leggen verantwoording af. 20 realiseren we een positief 

imago als moderne onderneming die een belangrijke bijdrage levert aan het milieu 

Activiteiten 
Twence biedt een breed pakket van diensten en producten aan, waarbij uit afval zoveel 

mogeJijk energie en grondstoffen worden teruggewonnen 

Als afvalverwerkingsbedrijf beschikken we over modeme, hoogwaardige en efficlente ver

werkingsinstallaties, gebaseerd ap bewezen technologie. Het begrip 'verwerking' leggen we 

breed uit, am recht te doen aan het Nederlandse beleld dat de. voorkeur gee:ft aan hergebrulk, 

recycling en nuttige toepassing van afval , Steeds meer worden daarom uit afval energie en 

grondstoffen gewonnen of producten voortgebracht van hoge kwaliteit en zoveel mogelijk 

aansluitend bij (inter}nationale normen. 

Klanten 
Gemeenten en bedrijven z/)'n de belangrijkste klan ten van Twence. 

We werken nauw samen met onze klanten ~ Gemeenten bieden we een breed pakket van 

diensten en producten. Het bedriJfsleven garanderen we aanlevering en afzet van specifieke 

stromen . Goede samenwerking in de keten biedt aile partijen voordeel . Door onze klanten 

op hun wensen afgestemde producten en diensten aan te bieden, trek ken we een voldoende 

groot en kwalitatief goed afvalaanbod aan. Daartoe behoren ook professionele ondersteunlng 

en expertise op het gebied van afval- en milieuproblematiek. De tevredenheid van onze 

klanten en hun bereidheid om met ons langjarige contracten te sluiten zijn belangrijke 

graadmeters voor onze prestaties. 
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Euregionaal marktleider 
Twence streett naar 'euregionaal' marktleiderschap 

Voor activitelten die een zekere schaalgrootte verlangen, streven we naar een groat 'overall' marktaandeel 

in belangrijke delen van Overijssel, Gelderland en het Duitse grensgebied . Voer andere activitelten gelden 

specifieke criteria. We werken aan verdere verstevlging van onze thuisbasis en bewerken het Duitse gedeelte 

van ons euregionaal marktgebied actler 

Aile betrokkenen zijn belangrijk 
Twence streett naar goede relaties met aile Jetrokkenen: aandeelhouders, klanten, Dnzc directe omgeving, 

leveranciers en medewerkers. 

Het succes van maatschappelijk ondernemen staat of valt met goede relaties met 2111e betrokkenen . 

Daarom gaat onze aandacht uit naar de vere!sten daarvoor: goede prestatles, een gezonde rinanciele 

hUlshouding, een transparante bedrijfsvoering r uitstekende eigentijdse arbeidsomstandlgheden I2:n 

-verhoudingen en een veilige werkomgeving . 

lerende en toekomstgerichte organisatie 
Twence opereert in een dynamische omgeving. Daarin anticipeerl en reageert het sfagvaardig op voortdurend 

veranderende omstandigheden. 

Wij opereren in een markt die in hoag tempo verandeMngen ondergaat . Wetgever, markt en teclmologie stell en 

steeds hogere eisen. Die dynamische omgeving verlangt veel van onze medewerkers . Daarom investeren we 

voortdurend in hun persoonlijke ontwlkkeling, omdat zij de ware succesfaaoren van onze onderneming ziJn . 

Hun expertise en motivatie, gepaard aan de hoogwaardige installaties, vormen de beste waarborg voor hel 

maatschappelijke en ftnanCiele rendement dat wij beogen 

® 
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Aandeelhouders en Directie 

Aandeelhouders 
Naam Aantal aandelen Jaar van toetredlng 

Twence Beheer B.V. 

Essent N.V. 

B19.000 2001 

150.000 * 2001 

Vullverwerl<lngsbedrljf Noond Gronlngen 31.000 

'" 4,5% cumulatlef wlnstpreferente aandelen 

De Reglo Twente Is via Twence Beheer B.V. de belangrlJkste aandeelhouder en is een 

samenwerklngsverband van de gemeenten Almelo, Bome, Dlnkelland, Enschede, 

Haaksbergen, Hellendoom, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Neede, Oldenzaal, 

Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. 

2001 

Het Vullverwerkingsbedrijf Noord Gronlngen Is een samenwerklngsverband van de gemeenten 

De Marne, Eemsmond, Loppersum en Wlnsum. 

Directie 

Ir. Jan T. Rooljakkers 

directeur 

~ 
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Verslag van de directie 

2004 Is, evenals 2003, een goed jaar geweest. Met name de verbrandlngslnstallatle en de composterlngs

Inrlchtfng hebben boven verwachtlng gepnesteend. Aileen de afvalscheldlngslnstallatle Is, In verband met diverse 

technlsche en marktomstandlgheden, achtergebleven blj de prognose. In 2004 hebben we verder rlchtlng 

kunnen geven aan de reeds In 2003 In gang gezette nleuwe Inltlatleven, zoals de Blomassa Elektrldteits Centrale. 

Aigemene Vergadering van Aandeelhouders 
De Aigemene Vergaderlng van Aandeelhouders kwam twee keer bljeen. Belangrljkste onderwerpen van 

beslultvonmlng waren de Investerlngsbesllsslng over de Blomassa Elektrlcltelts Centrale, de vaststeliing van de 

wlnstbestemmlng en -ultkerlng 2003, de vaststelling van de verwerklngstarleven voor hulshoudelljk afval en de 

voortgang van belangrljke projecten waaronder de derde verbrandlngslljn. In de vergaderlng van 11 junl 2004 

Is over 2003 € 1.488.460 dividend vastgesteld. In totaal wend aan aandeelhouders een bedrag van € 3.190.460 

ultgekeend, Induslef borgstellingsprovisle. 

Raad van Commissarissen 
De Raad van Commlssarlssen heeft In 2004 vier keer vergaderd. De Inhoudelljke aspecten zljn beschreven In 

het Berlcht van de Raad van Commlssarlssen. 

Ontwikkelingen omgeving 

De turbulentie In de afvalsector houdt nag steeds aan. De export naar Dultsland is In 2004 nog lets verder 

toegenomen, onder Invloed van het ontbreken van een stortbelastlng aldaar. In 2004 Is deze situatle door 

de Verenlglng van Afvalbedrljven onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht, wat geleld heeft tot 

een molle. Deze motle heeft tot nu toe nlet geresulteerd In adequate maatregelen om de export van afval 

te venmlnderen. Wanneer In Dultsland medlo 2005 het stortverbod voor onbehandeld afval van kracht wondt, 

zal de export naar verwachtlng afnemen. 

De toekomst kan echter weer stonmachtlg wonden,' als de Internatlonallserlng van de afvalmarkt, voorzlen 

In 2006, zlch doorzet. Op Europees nlveau wordt gewerkt aan het openstellen van de afvalgrenzen voor 

brandbaar afval. Dlt openstellen van de grenzen zal onder andere gevolgen hebben voor de afvalverbranders. 

Ais belangrljke randvoorwaarde voor het openstellen van de grenzen wordt het 'level playing field' aangegeven: 

de grenzen voor brandbaar afval zouden slechts open kunnen gaan als In de ons omrlngende land en dezelfde 

milleupn!statles worden verelst als In Nederland, met gelljkwaardlge stortverboden en stortheffingen. 

Eveneens Is op Rljksnlveau een dlscussle gaande over de bljdrage van de AVI's aan de productle van duurzame 

energle In Nederland. Deze spltst zlch toe op de werklngssfeer en ultwerklng van de subsldleregellng voor 

duurzame energle voor afvalverbrandlng. VoorTwence, als producent van duurzame energle, Is het van belang 

om voor deze bljdragen In aanmerklng te komen. 

Het voomemen om de lage afvalstoffenbelastlng toe te passen blj het gebrulk van secundalre bouwstoffen 

op stortplaatsen Is door pro-actlef handelen van de Verenlging van Afvalbedrljven Ingetrokken, waardoor 

verspliling van prlmalre bouwstoffen Is voorkomen. 

De laatste jaren Is het aantal ovemames In Nederland, In vergelljking met voorgaande jaren, beperkt gebleven. 

De bedrljven dIe de laatste jaren actlef op ovemamepad zljn geweest zoals bljvoorbeeld SITA en AVR hebben 

een pas op de plaats gemaakt. Ook voor wat betreft de ket<!nlntegratle IIjkt sprake te zijn van een wlndstllte. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Een van de actleve spelers op de Nederlandse afvalmarkt de afgelopen jaren en 'marktlelder', 

Essent Milieu, heeft aangegeven zlch te willen concentreren op de 'core business': energie en 

kabel. In Dultsland ondergaan de marktvemoudlngen door de verkoop van RWE-Umwelt aan 

het bedrljf Rethmann sterke wljzigingen. 

Ontwikkelingen bij bestaande exploitaties 

Voortgang vergunning ElhorstNloedbelt 
Voor de tweede keer heeft de Raad van State op 19 mel 2004 de door de provlnele 

Overijssel als bevoegd gezag verleende vergunnlng voor Elhorst/Vloedbelt op formele gronden 

afgewezen. Twence gaat hlerin vrljuit. We betreuren de ultspraak vanwege de mogellJke 

gevolgen. Voor het storten van afval moeten we opnieuw ultwijken naar onze hoofdlocatle op 

Boeldershoek In Hengelo. Ais deze sltuatle lang blljft voortdunen, moeten we extra Investeren 

in stortfacllitelten en Infrastnuctuur. olt gaat ten koste van de rulmte voor andere 

afvalverwerklngsactlvltelten voor nuttlge toepasslng en hergebrulk van afval. Oak de aan de 

Regia TWente deelnemende gemeenten ondervinden hinder van de aanhoudende sluiting. 

Omdat het overslagstatlon van Elhorst/Vloedbelt nlet kan worden gebnulkt, kampen de 

omllggende gemeenten met hogere transportkosten. De overlge gemeenten dragen hlerin 

biJ via het transportegalisatlefonds. In het vroege voorjaar van 2005 dlenen we een nleuwe 

vergunningaanvraag in. Door de veranderende regelgevlng vergen de voornereldlngen voor 

de Indlenlng van de aanvraag veel tljd . 

Geluidswal ElhorstNloedbelt 
De afwljzlng van de vergunnlng door de Raad van State heeft de aanleg van een geluldswal 

op ElhorstNloedbelt niet In de weg gestaan. Deze wal moet eventuele geluldsoverlast voor 

omwonenden nog verder beperken. Het betreft een extra voorzlenlng, die verder gaat dan de 

voorschriften van de Milleuwetgeving. Voor de aanleg Is gebnuik gemaakt van avl-bodemassen 

van de afvalverbrandlngslnstallatie op Boeldershoek. 

Bestemmingsplan Boeldershoek 
In verband met de vele ontwlkkellngen bij Twence, zoals onder andere de voorgenomen bouw 

van een Blomassa Elektrlciteits Centrale (BEC), Is een nleuw bestemmlngsplan VOor het 

terreln Boeldershoek nodlg. Ten behoeve van de noodzakelljke wijzlglng hebben we In overleg 

met de gemeenten Enschede en Hengelo een nulmteliJke vlsle voor Boeldershoek opgesteld. 

Hierin worden, In samenhang met de bestaande actlvltelten, de nulmtellJke en milleueffecten 

van de nleuwe actlvitelten vanuit de visie van Twence beschreven. Deze Is In september 2004 

aan beide gemeentebesturen aangeboden. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordlgers 

van de gemeenten en Twence, belast zich onder begeleiding van adviesbureau Royal 

Haskonlng met de nadere ultwerking. De Integra Ie wlJzlglng van het bestemmingsplan 

neemt ongeveer twee jaar In beslag. Voorultlopend hierop hebben we In januarl 2005 een 

'Goede Ruimtelljke Onderbouwlng' ultgebracht, opdat de gemeente Enschede een artlkel 19 

RO-procedure kan starten . Indlen deze met een posltlef gevolg wordt doorlopen, wordt de 

bouw van de BEC mogellJk. 
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Verbranden 
Het iaar 2004 Is een goed iaar te noemen. Qua doorzet Is er wederom een nleuw record benelkt, zijnde 

306.513 ton, blj een beschlkbaameld van nulm 93%. De onderhoudskosten zljn nulm 7% blnnen budget 

gebleven, mede als gevolg van de nleuwe onderhoudsorganlsatle en onderhoudsreductle van 2 naar 1 stop 

per IIjn. De keuze voor een ondemoudsstop heeft nlet aileen geresulteerd in een hog ere doorzet en lagere 

onderhoudskosten, maar ook In een hogene energleproductle. Kwallteltsverbeterlng van de bodemassen blijft 

een punt van aandacht. Hlervoor hebben we intern een wer1<:gfoep In het leven geroepen, terwijl we verder 

nauw samenwerken met de Verenlglng Afvalbedrljven. We onderzoeken daamaast de nuttige toepasslng van 

avl-slakken als elndafdekking voor de stortplaatsen. Verdere ontwikkelingen op dit gebled hangen af van de 

bouwstoffenmarkt, Infrastnucturele werken en wet- en regelgevlng. In afwachtlng van een definltleve wljzlglng 

van het Bouwstoffenbeslult geldt de TIjdelljke Vrljstelllngsregeling. 

Grondbank 
De aanvoer van grond bleek In 2004 fors meer dan beg root. Aan het elnd van het jaar bedroeg de voorraad 

op Boeldershoek nulm 192.000 ton, die op Elhorst/Vloedbelt 58.000 ton. Aile grand wordt gekeurd en 

gecertlflceerd am de mogelljkheden voor hergebnulk te kunnen bepalen. 

Compostering 
In 2004 knegen we te maken met de verwerklng van meerdere bedriJfsafvalstramen. Hoewel we deze 

afvalstromen zonder wljzlglng In de bedrijfsvoerlng kunnen verwerken tot hoogwaardlge compost, hebben 

we besloten am In het begin van 2005 enkele aanpasslngen te reallseren. In dezelfde perlode beglnnen 

we met de bouw van een ontvangsthal voor toeslagstoffen overeenkomstlg de nleuwe vergunnlng . 

Daamaast zlJn we voomemens om de Installatle aan te passen aan de toenemende vraag naar bio-brandstof. 

Daarblj wordt de capadtelt enlgszlns ultgebreld. Door deze Investerlng willen we een concurrerende partiJ 

blljven en de geuremlssles vermlnderen. 

We verknegen de erkennlng Composterlngslnstallatle door de Voedsel en W~ren Autoriteit conform de 

Ultvoerlngsregellng E.G. 'Verordenlng gezondheldsvoorschrlften inzake nlet VOor menselljke consumptie 

bestemde dlerlljke bljproducten'. Dlt betekent dat Twence gft-afval en eventuele andene atvalstromen die 

onder deze noemer vallen, nu en In de toekomst mag blljven verwerken. 

Houtbank 
In verband met de voorgenomen reallsatle van de Blomassa Elektrieltelts Centrale (BEC) gaan we een locatie 

aanleggen voor het houden van een strateglsche buffervoorraad hout. Daarmee kunnen onze klanten In de 

toekomst verzekerd zljn van nulme acceptatlemogelljkheden. 

Stort 
De stortactlvltelten zljn naar verwachtlng verlopen. Het stort Is In toenemende mate ook voor andere 

actlvltelten gebnuikt. Zo bekljken we op Lob II of stortlobben kunnen dlenen als locatle voor helofytenvelden, 

voor de zulvering van ult het stort afkomstlg afvalwater. Het C2-compartlment heert een bovenafdekking 

gekregen. Op Lob I werd een proef voor de relnlglng van vervullde grond ondernomen. Voor het stortterreln op 

Boeldershoek Is voor 2005 de aanleg van steunlaagconstnuctles gepland. Overlgens hangt de wljze van aanleg 

af van de ministerlille maatregelen rond de gebnulksmogelljkheden van secundalre bouwstoffen. 
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Nieuwe ontwikkelingen exploitaties 

TRIADE (derde verbrandingslijn avi) 
Met het oog op de ontwlkkell ngen op de afvalmarkt hebben wlj, In overleg met de Raad van 

Commissarissen, besloten de werkzaamheden voar de derde verbrandingslljn voort te zetten . 

De milieuvergunning hlervoor hebben wij Inmlddels verkregen. 

Biomassa Elektriciteitscentrale (BEC) 
De Aigemene Vergaderlng van Aandeelhouders heeft op 2 december 2004 op basis van ons 

voorstel ingestemd met de Investerlng voar de Blomassa Elektrlciteitscentrale. Een en ander 

onder de volgende voorwaarden: de vereiste vergunnlngen moeten zljn verworven, er moet 

sprake zlJn van adequate financierlng en Twence dlent te beschlkken over een positleve 

beschikking voor een MEP-subsldie (Milieu Energie Prestatienorm). Het grootste deel van 

het vergunningstraject was toen al doorlopen. Oak de Europese aanbesteding heeft plaats 

gevonden. In het begin van 2005 hebben we Twence Groene Energie B.V. opgericht. 

We verwachten eind 2005 met de bouw te beginnen, zodat de BEC in 2007 in gebrulk 

kan worden genomen. 

Grondaankopen Boeldershoek 
Een andere ontwlkkeling rond Boeldershoek betreft het beslult om van de gemeente Hengelo 

3,5 ha grond aan te kopen. Het perceel wordt omgrensd door de Boldershoekweg, 

Diamantstraat en ons elgen terrein. Het IIgt in de bedoellng hler een overslagtenreln voor 

kleine klanten, het reglonaal overslagstatlon voor wlt- en brulngoed en het KCA-depot te 

bouwen. Door zwaar transport van klelnere auto's te scheiden, wordt de velllgheid van onze 

klan ten op ons huldlge tenrein vergroot. Ook kan hler, indien met de gemeente Hengelo de 

meerwaarde daarvan wordt vastgesteld, een brengdepot voor de Inwoners van Hengelo 

gevestlgd worden. We werken de plannen hiervoor uit In het vQorjaar van 2005. 

Warmteafzet 
De afzetmogelijkheden van warmte blijven vooralsnog beperkt tot stadsverwarmlng. 

Thans vindt overleg plaats met de gemeente Hengelo over de wijze waarop Twence 

hieraan een daadwerkeliJke bljdrage kan leveren voor de wijk Hart van Zuid. In het voorjaar 

van 2005 zal hler naar verwachtlng duidelijkheld over ontstaan. Op grond van een stu die naar 

de haalbaarheid van warmteafzet naar de nleuwbouwwijk Bomsche Maten, op de grens van 

de gemeenten Borne en Hengelo, is In 2004 door de gemeente Borne besloten het project om 

economische redenen nlet door te zetten. 

Waterzuivering 
In 2005 willen we komen tot een nleuw zulverlngsconcept, zo mogelljk met hergebrulk van 

het water als pnoceswater in de eigen bedrljfsvoering. Op Elhorst/Vloedbelt zljn de plannen 

voor ultbrelding aangehouden tot het moment waarop hler weer gestort kan worden. 

Stortgasbewerking 
Twence heeft de stortgasmotoren op de Boeldershoek in elgendom van Essent overgenomen 

Met Cog as Is In 2004 een overeenkomst gesloten voor het onderhoud van de 

stortgasonttrekklngslnstallatles op Elhorst/Vloedbelt en Boeldershoek. Daarmee is Cogas 

vanaf 2005 betrokken blj dlt aspect op al onze loootles, waarvan 2 actief en 2 reeds gesloten. 
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Ontwikkelingen samenwerkingen 

TwenceAfvalscheiding (60% Twence B.V., 40% Recycling Rouwmaat Groenlo B.V.) 

De aanhoudend slechte markt voor bedrljfsatvalstoffen, onder meer als gevolg van de grate export, 

en de gewljzlgde samensteliing van het afval hebben geleld tot een vertJeterplan. Voor 2005 staan technlsche 

aanpasslngen van het machlnepark op het programma. Dankzlj een wljzlglng In het management, 

selectleve Inname van grof hulshoudelljk atval en nleuwe afzetcontracten vertonen de resultaten in 2004 

een aanzlenlljke verbeterlng. In de tweede helft van 2005 verwachten we een stijglng van de aanvoer van 

de voor Twence Afvalschelding geschikte afvalstoffen, door het stortverbod van brandbaar afval In Dultsland. 

PuinSelect B.V. (50% Twence B.V., 50% Twee 'R' beheer B.V.) 

Deze vennootschap verwerft onder meer puln en grand die met asbest zijn verontrelnlgd. In 2004 werd een 

posltlef resultaat geboekt. Gelet op de potentle In de markt en de sterke relatle met aanbleders vertrouwen 

we op een posltleve toekomst. 

Percotron (50% Twence B.V., 50% Van der Wlel Stortgas B.V.) 

Deze vennootschap beoogt de marketing en verkoop van waterzulverlngslnstallatles voor stortplaatsen 

In 2004 waren de actlvltelten van beperkte omvang. 

Twence Grondreiniging 
(op basis van een samenwerklngsovereenkomst tussen Twence B.V. en Heljmans Mllieutechnlek B.V.) 

Marktpotentle en het ontbreken van een grondrelnlglngslnstallatle In Twente hebben in 2004 de Impuls gegeven 

tot samenwerklng met Heljmans Milleutechniek B.V. De Installatle Is In februari 2005 officieel In gebruik 

genomen. Daarmee Is een relnlglngsoopacltelt van jaarlljks ongeveer 100.000 ton grond beschikbaar. 

Baggerspeciescheiding 
In samenwerking met de firma Roelofs hebben we In het C3-compartlment een rulmte van ongeveer 30.000 m' 

gereallseerd voor de opslag van baggerspecle. Daardoor beschlkken we nu over voorzlenlngen om baggerspecle 

te schelden, te riJpen en te storten. De aanvoer bedroeg In 2004 slechts 1.200 ton, omdat de geplande 

sanerlngen In het stedelljk gebled nog nlet zljn begonnen. Hler speelt veranderde negelgevlng ons parten. 

Terwijl het op grond van de toen geldende regelgevlng verantwoord was om te Investeren, plaatsen de 

nleuwe regels ons voor onzekenheld. We onderzoeken in 2005 de toekomst van de reiniging van baggerspecle. 

Beeindiging deelname AIBra Groenlo B.V. 
In goed overleg hebben we onze aandelen In AIBra Groenlo B.V. aan Rouwmaat Recycling B.V. In Groenlo 

overgedragen. Twence verwacht dat de bedrljfseconomlsche kansen Voor de opwerklng van hoogoolorisch atval 

tot brandstof en de mogelijkheden tot Inzet van dlt materlaal In Nederlandse energlecentrales, gerlng zijn. 

PuinbrekerTwentse Recycling Maatschappij (TRM) 
Zoals we In het vorlge jaarverslag al berlchtten, hebben Twence en de Twentse Recycling Maatschappij (TRM) 

In overleg met de gemeente Hengelo In december 2003 een Intentieovereenkomst gesloten. Deze betreft de 

mogelijke venhulzlng van de pulnbreker van TRM naar ons tenreln op Boeldershoek. In 2004 hebben belde 

partljen de mogelijkheden verder onderzocht, In nelatle met de bestaande actlviteiten op de Boeldershoek. 

De plannen voor de reallsatle worden In het voorjaar van 2005, In goede afstemmlng met Twence, door 

TRM verder ultgewerkt. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Communicatie en informatie 

Gezien de ontwikkelingen, die in 2004 nadrukkelijk in gang zijn gezet, is de communicatie 

met omwonenden, overheden en milieu·organisaties ge·intensiveerd . De communicatie zal 

in 2005 in meer gestructureerde zin worden voortgezet, onder meer door de vorming van 

een klankbordgroep voar omwonenden . 

Twence streeft er nadrukkelijk naar een open onderneming te zijn, overeenkomstig onze 

profielschets, 

Provincie 
Met de provinde Ovenjssel is -a Is bevoegd bestuursorgaan veor de Wet milieubeheer- dit jaar 

intensief overlegd over de actualiteit van bestaande vergunningen en de vergunningen die 

noodzakelijk zijn voor de nieuwe initiatleven. Dlt overleg heeft in een open en constructieve 

sfeer plaatsgevonden, waarbij beide partljen vanuit hun eigen verantwoordelijkheld 

hun inbreng hebben gehad . 

Gemeenten 
In 2004 is de relatie met de gemeenten op zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau 

aanzienlijk versterkt. Mede op initiatief van Twence 15 regulier overleg met de 

portefeuillehouders Arval tot stand gekomen. De basis voar de cammunicatie met gemeenten 

is de positie van de gemeenten als klant Em als aandeelhauder. De directie van Twence heeft 

de portefeuillehoudersoverleggen Arval en Flnancien op de daartoe geeigende momenten 

ge"informeerd over actuele en relevante ontwikkelingen bij Twence. Daarbij is speciaal 

aandacht geschonken aan de nleuwe initiatieven die gericht zljn op 'Twence 2010'. 

De portefeuillehoudersoverleggen worden mede voorbereid in de Werkgroep ACvalverwerking 

Twente en in de kerngroep Financien, waarbij sprake is geweest van een gemeenschappelijke 

inbreng. 

Excursies 
In 2004 ontvingen we 3.837 bezoekers vaor een excursie, verdeeld over 137 groepen . 

Het merendeel van de bezoekers was afkomstlg uit de sector onderwijs (2 .160 bezoekers, 

varierend van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs), terwijl 449 bezoekers 

van relaties afkomstig waren ~ 100 personen namen deel aan door de WV georganlseerde 

excursies in het kader van industrieel toerisme. Van het tatate aantal bezoekers waren er 

115 afkamstig uit het buitenland, voornamelijk gasten van gemeenten of professioneel 

ge"interesseerden. 

Audiovisuele presentatie Twence 2010 
Om de eerder genoemde taekamstvisie Twence 2010 zichtbaar te maken, hebben we een 

audlvisuele presentatie op dvd laten ontwlkkelen ." Deze is vertoond aan diverse averleggen 

op poli tiek-bestuurlijk nlveau en belangrljke klan ten en leveranciers. We hebben vastgesteld 

dat de presentatie een belangrijke bijdrage levert aan de beeldvormlng over de vaorgenomen 

ontwikkelingen van Twence In de komende jaren. 

.-..... 
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Tot besluit 

Bovenstaand overzicht toont aan hoezeer onze onderneming wortelt in de samenleving ~ Arval is een en al 

bewegfng, waardoor vee! van de zajulst beschreven ontwikkelingen oak in het komende Jaar veel atlndacht 

van onze medewerkers vragen . 2004 was een hectlsch jaar; 2005 wordt dat zeker oak. 

Dat verlangt veel creativiteit, flexibiliteit en Inzet van al onze medewerkers en aile andere betrokkenen . 

Graag slult ik daarom af met een woord van hartelijke dank aan personeel. ov~rige betrokkenen, klanten , 

leveranciers, leden van de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen . 

Hengelo, 24 februari 2005 

ir. Jan T. Rooijakkers 

directeur 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



• Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen van Twence B.V. bestaat statutair uit 6 leden en heeft tot 

taak toezicht te houden op het beleid, het bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen de directie ter zijde met adviezen . 

Zij ontvangen een vaste vergoeding, onafhankelijk van de resuJtaten van de onderneming 

en houden geen aandelen in de vennootschap, 

drs.P.F.de Noord (1948) is sinds 2003 commissaris van Twence B.V. Hij is na zijn 

st udie econometrie te Amsterdam werkzaam geweest in diverse functies bij de overheid 

en het bedrijfsleven en werkte later rulm zeventien jaar als arganisatieadviseur bij 

Twijnstra & Gudde, Vanaf 199B is hij voor de PvdA wethouder van de gemeente Hellendoorn. 

In zijn portefeuille heeft hi; onder meer saciate zaken, fin ancien en milieu. Hij is voorgedragen 

als comm issaris voor de Twentse gemeenten. 

ir. P. Koppen de Neve (1947) werkte twaalf jaar bij AKZO Nobel N.V., waar hlj 

verschillende functies bekieedde. Daarna was hij productgroepmanager bij 

Holec Systems and Components B.V. (1987-1990) . Vanaf 1990 werkte hij bij UNA, eerst als 

statutair directeur en vanaf 1997 als CEO. Sinds 2001 is hij werkzaam als adviseur op energie 

gebied, vanuit zijn eigen adviesbureaLJ. Sinds de oprichting van Twence B~V. (2001) is hij 

commissa ris. 

R. Veenstra MBA (1964) heef t sinds 1985 diverse financieel-economische funeties vervuld 

bij Essent N.V. en haar rechtsvoorgangers. In 2003 was 111j programmamanager SAFE 

(progr amma ten behoeve van realisatle financial excellence) bij Essent N.V. en tld van de 

divisiedirectie van Essent Milieu. Hij is sinds 2002 lid van de Raad van Commissarissen van 

Twence B.V. I n 2004 is hij toegetreden tot het Co llege van Bestuur van de Chnstel ijke 

Hogeschool Nederland . 

ir. H.B. van Walre de Bordes (1931) was het grootste deel van zijn carriere werkzaam 

bij AKZO Nobel N ~V. Daar was hij verantwoordelijk voor de business units Zout Europa 

en Energie. Daarnaast voar diverse grote acquisities en investeringsproJecten . Hij was 

commissaris bij 14 dochterbedrijven en joint ventures in binnen- en buitenland . Hij heeft de 

Regio Twente geadviseerd bij het verzelfstandigen van haar sector Milieu en de samenvoeging 

hiervan met aviTwente B.V. tot Twence B.V. Sinds de oprichting van Twence B,V. (2001) is 

hij commissaris 

Van links nilar rechts de heren 

H.B. van Walre de Bordes, P. Koppen de Neve, 

R. Veenstra en P.F. de Noord 

- -r. , ® 
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Bericht van de Raad van Commissarissen 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten leggen wij u hierbij de door ons vastgestelde 

jaarrekening over 2004 ter goedkeuring voar Tevens is het verslag van de directie over 2004 bijgevoegd 

KPMG Accountants N.V te Enschede heeft de jaarrekening gecontroleerd De accountantsverklaring is 

cpgenomen ap paglna 49 van dit verslag. 

De Raad van Cammissarissen is In het verslagjaar vier keer plentlir in vergadering bijeen geweest, te weten 

op 18 maart, 27 mei, 17 september en 11 november. DaarbiJ is aandacht besteed aan de begroting, 

de meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en projecten die van invioed zijn op de efficiency en toekomst 

van het bedrljf. Ten aanzlen van de majeure projecten is onder meer besloten am te investeren in een 

Biomassa Elektrlciteits Centrale, het project Trlade weer te activeren en de Kep van Boeldershock aC'ln te kopen 

ten behoeve van de realisatie van een brengdepot voor kleine klanten . Tevens is op hoofdpunten aandacht 

besteed aan de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat, het te formuleren r isicamanagementbelefd en 

de wijziglngen in het vennootschapsrechL In 2005 zal dit leiden tot concrete voarstellen . Naast de plena ire 

vergaderingen hebben de leden van de Raad verschillende keren in commissieverband vergadercJ, onder 

meer over de voornoemde Investerlngsplannen en liscaliteiten . 

Wij zijn door het plotselinge everlijden van onze vQor.zitter de heer GJ. ten Tiltj RA or> 13 december 2004 erg 

geschokt. De heer Ten Thij heeft een grate biJdrage geleverd aan de totstandkoming van Twence in 200 1 en 

de verdere ontwikkeling van het bedrijf tot op heden. Zljn overlijden wordt door cns als een zeer groot verlies 

ervaren ~ 

In 2004 zijn 2 vacatures ontstaan. De vacature dIe is ontstaan door het overlijden van de heer Ten Thij is 

begin 2005 door de heer drs. H.P.M. Wenneger ingevuld. Demalve is er ap dit moment nag 1 vacature.. 

De heer drs. P,F. de Noord is door Regia Twente aJs voorzitter van de Rve benoemd, waarmee hij de 

heer Ten ThiJ opvolgt. 

De afvalbranche is, vooral als gevolg van wet- en regelgeving ap zowel nationaal als Europees niv€ClU, 

nag steeds enorm in beweglng - Dlt vergt de uiterste inspanning van directie, managementteam en 

medewerkers . Voer de voortreffelijke wijze waarop zij hieraan vorm en IOhoud hebben gegeven, zijn wij 

hen onze dank verschuldigd. 

De winst van de vennootschap over het jaar 2004 bedraagt € 2.899.000, · 

Wij adviseren de Aigemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2004 vast te stell en en: 

conform het bepaalde in artikel 23 van de statuten de directie voor t1et door haar gevoerde bestuur en 

de Raad van Commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht te dechargeren; 

met toepassing van artlkel 24 van de statu ten de winst over 2004 te bestemmen op de wijze als is 

aangegeven in het in dit jaarverslag opgenomen winstverdelingsvoorstel . 

Hengelo, 24 februari 2005 

drs. P.F , de Noord 

presi dent ~ com m issa ris 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



I Sociaal verslag 

Organisatieverandering 
Nadat een van de leden van het Management Team In 2004 aankondlgde aan het begin 

van 2005 gebrulk te willen maken van de mogellJkheld vervroegd ult te treden, Is gekeken 

naar een andere organlsatievorm. Daarblj Is rekenlng gehouden met de Inltfatleven voor 

nleuwe exploltatles, welke In 2003 zljn Ingezet en In 2004 verder ziJn ultgekrlstalliseerd. 

Dit heeft ertoe geleid dat de directle, na bespreklngen met de Raad van Commissarissen, 

In de tweede helft van het jaar een organlsatleveranderlng In gang heeft gezet. 

Een belangrljk onderdeel daarvan Is de onderbrenglng van aile operatloneie activlteiten in 

een afdellng. Daamaast Is vOor strateglsche ontwlkkellng een apart bureau samengesteld, 

dat de dlrecteur hlerbij rechtstreeks advlseert en ondersteunt. Het managementteam Is 

hlennee verklelnd tot 5 personen. Sinds begin 200S Is deze nleuwe organlsatlevonn 

operatloneel. 

Opleiding en scholing 
In 2004 Is nadrukkelljk op grond van een opleldingsplan gestructureerd aandacht gegeven 

aan de deskundlgheldsbevorderlng van de medewerkers. In totaal waren er 405 Inschrljvlngen 

voor 69 verschillende opleldlngen. De dlrecte kosten hlervan bedroegen € 26B.76B, hetgeen 

4,16 % Is van de bruto loonsom. Olt Is van groot belang voor een organlsatle waarblj 

pennanente verbetering en optlmallsatle van de hoogwaardlge technologlsche Installatles een 

voorwaarde Is om een zo'n goed mogellJk rendement hlervan te bewerksteiligen . Het resultaat 

van deze opleldlngen Is onder mo.r terug te vlnden In een ultstekende beschlkbaarheld 

van de avl. Hlemaast is, vanwege het belang om medewerkers de rulmte te geven zlch te 

ontwlkkelen, geinvesteerd In loopbaangerichte opleldlngen. Oaannee wordt de Inzetbaarheld 

van medewerkers op de (Interne) arbeldsmarkt versterkt. In het verslagJaar heeft Twence tlen 

afstudo.rders en staglalres begeleld. 

Ziekteverzuim 
Mede door de In 2003 In gang gezette Inltlatleven om leldlnggevenden meer verantwoordellJk 

te maken voor de begelelding en volgen van zleke medewerkers, Is het zlekteverzulm 

teruggebracht naar 4,5 % (exclusief zwangerschapsveriof). Oaannee Is voor het tweede 

achtereenvolgende Jaar het verzulmpercentage teruggebracht. Een belangriJk deel van de 

oorzaken van het verzulm IIgt bulten de beinvloedlngssfeer van Twence. Het is van belang 

om voor de komende Jaren het In gang gezette beleid goed te onderhouden en waar mogellJk 

te verbeteren . 

Wet Poortwachter 
Elnd 2004 waren er blJ Twence 2 'cases' In het kader van de Wet Poortwachter. Sinds de 

oprlchting van het bedrijf In 2001 zlJn In totaal twee medewerkers afgekeurd voor hun elgen 

functle en herplaatst In een andere functle blnnen Twence. Door Intensleve begeleldlng door 

leldlnggevenden en de Arbo-Unle Investeert Twence, samen met de medewerkers, In spoedlge 

reintegratle. 

-r. ~I ® 
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Personeelscljfers Twence B. V. 

Eenheld 2004 2003 

Personeelsbezettlng Twence B.V. In fte 151,8 151,1 

Absoluut aantal medewerkers aantal 166 164 

waarvan deel~Jders aantal 35 34 

Staglalres/afstudeerders totaal aantal 9 16 

Ultstroom JaardJfer aantal 6 7 

Instream JaardJfer aantal 8 5 

Vacatures Twence B.V. aantal 2 

Medewerkers contlnudlenst aantal 50 51 

Gemlddelde leeftlJd In jaren 41,6 40,6 

Ziekteverzulm % 4,5 4,9 

Dngevallen zonder verzulm totaal aantal 14 9 

Dngevallen met verzulm totaal aantal 6 5 

Wet PooltV«lchtcr aantal 4 2 

Personeelsbezettlng Induslef stage- en leerovereenkomsten en tlJdellJke contracten, excluslef vacatures. 

De clJfers gelden ultimo van het Jaar, tenzlJ anders staat venneld. 

Toellchting ongavallen 
In 2004 von den op het terreln van Twence zes ongevallen plaats die tot verzulm hebben geleld. 

2 personen lIepen handletsel op 

persoon lIep oogletsel op 

persoon verstapte zlch en lIep daarblJ voetletsel op 

persoon Is ult een dumper gevallen, met een gescheurde rugwervel tot gevolg 

persoon vertllde zlch en glng daarblj door zljn rug. 

Vier van deze ongevallen troffen elgen medewerkers, twee person en waren nlet In dlenst van Twence. 

Er von den 14 ongevallen plaats die nlet tot verzulm leldden. OaarblJ waren dne medewerkers van Twence en 

elf medewerkers van derden betrokken. Gelukklg was In geen geval sprake van bllJvend letsel. Twence voert 

een structuneel en Intenslef beleld ter voorkomlng van ongevallen en heeft zlch tot doel gesteld het aantal 

ongevallen met verzulm tot 0 te reducenen. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Ondernemingsraad 
De ondernemlngsraad van Twence B.V. bestaat op 31 december 2004 ult zeven leden: 

Naam Functle In de OR Functle blj Twence 

Paul Burgers Voorzltter senior medewerl<er blnnendlenst MIlO 

Lue Boer Plv. voorzltter teamlelder OT avl 

Paul Dorresteln Secretarls senior medewerker OT avl 

Egon Schreven Ud medewer1cer KAM 

Andre Posthumus Ud accountmanager M&S 

Huub Olde Loohuls Ud beheerder terrelnen 

Ben ter Brake Ud medewerker automatisering 

Vacature Ud 

Renate Wolslng Ambtelijk secretarls management asslstente 

Deze OR Is op 3 junl 2004 door de bestuurder WOR (Wet op de ondememlngsraden) 

geTnstalleerd. Daar er zlch mlnder kandldaten ver1clesbaar hadden gesteld dan dat er plaatsen 

waren, behoefden er geen ver1clezlngen plaats te vlnden. Er Is nog een vacature die opgevuld 

dlent te worden. 

Er hebben tussen de ondememlngsraad en de dlrecteur/bestuurder WOR elf 

overlegvergaderlngen plaatsgevonden. Daamaast heeft een keer overleg tussen de 

ondememlngsraad en de voorzltter van de Raad van Commlssarlssen plaatsgevonden 

Tljdens de vergaderlngen Is In een open en constructleve sfeer gespraken over de 

ontwlkkellngen van Twence, In samenhang met de daarblj voor het personeel belangrljke 

onderwerpen. De belangrljkste daarvan betroffen de voorgenomen organlsatorlsche 

veranderlngen Twence-breed en die blj de sector Verbranden, de Investerlngsvoorstellen 

voor de Blomassa Electrlcitelts Centrale en diverse bedrljfselgen regellngen en regelingen 

op het gebled van het socia Ie beleld . 

Safe Passage 
Sinds de pprlchtlng van Twence B.V. In 2001 steunen wij het project 'Safe Passage'ln 

Guatemala Stad. Daar zljn volwassenen en klnderen -zoals in veel derde wereld landen

genoodzaakt om op vullstortlocaties te werken . AI het eetbare gebrulken ze zelf en wat 

enlge waarde heeft proberen ze te verkopen . 

De vrijwllilgersorganisatie 'Safe Passage' vangt de klnderen op, die anders op deze locatle 

zouden moeten wer1cen. Door onderwljs wordt hun posltle verbeterd . Om de ouders te 

stimuleren hun klnderen naar dlt project te laten gaan, wordt hen onder andere eten 

aangeboden. 

In 2004 konden wlj In totaal € 10.000 overmaken voor dlt project. Het geld bestaat voor 

een deel ult glften, opbrengsten ult de collectebus die In de excurslerulmte Is geplaatst en 

de opbrengst van de verkoop van bljvoorbeeld afgeschreven kantoormeubllalr. Het bedrag 

Is door de dlrectle van Twence naar boven afgerond. 

~. 
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Veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieu 

Veillgheid 
Het onderwerp velligheid Is In 2004 nog nadrukkelljker op de agenda geplaatst blj Twence: het komt tljdens 

de tweewekelljkse bljeenkomsten van het management team als eerste onderwerp aan de orde en Is een vast 

agenda punt blj aile Inteme afdellngsoverleggen. In het kader van velligheld, gezondheld en lislco's hebben In 

2004 diverse onderzoeken plaatsgevonden. In het voorjaar van 200S zullen de bevlndlngen van deze onderzoek

en verder worden geanalyseerd. Op basis daarvan zal Twence initlatleven nemen am de rislco's te vermlnderen . 

Kwaliteit 
Twence Is slnds 2003 organlsatlebreed gecertlflceerd tegen de ISO 9001 :2000 en de ISO 14001: 1996. 

Dlt zljn Intematlonale normen voor respectlevelljk kwalltelts- en milleumanagement elsen in het kader van 

certlflcering een aantoonbare continue verbeterlng van kwalltelts- en mllieuprestatles. Twence heeft de 

verbetermogelljkheden vastgelegd In milleudoeisteliingen en prestatle-Indlcatoren. Daamaast worden 

verbeterlngen geTnltleerd vanult velligheldsinspectierondes. meldlngsrapporten, (project)evaluatles, 

managementrevlews, Inteme audits (het Inteme audltteam van Twence -bestaande ult 10 Interne 

audltoren- voert Inteme audits ult volgens een jaarplannlng). handhavlngsbezoeken bevoegd gezag, enz. 

De elsen vanult de normen zljn schrlftellJk vastgelegd In het kwalltelts- en milleuhandboek Twence waarln 

beleld, procedures, wer1clnstructles en avenge relevante documenten zljn opgenomen. Jaarlijks wordt de 

totale ISO-systematlek mlddels een externe audit door KEMA Quality b.v. beoordeeld. Deze certiftcerende 

Instantle bepaalt of Twence bllJft voldoen aan de elsen vanult de normen. In oktober 2004 heeft KEMA het 

managementsysteem van Twence In een zogenaamde follow up audit geprolongeerd, echter met enkele 

opmer1clngen die door Twence blnnen een afgesproken termljn afgehandeld worden. 

Naast de twee ISO-certlflcaten heeft Twence een tweetal BRL-certlftcaten. BRL staat voor beoordellngsrlchtlljn . 

Oe certlflcaten blj Twence gelden voor ahet en kwalltelt van AVI-bodemas en grand voor toepasslng In wer1cen 

en worden door de KIWA beoordeeld. 

Tenslotte heeft de composterlngslnstallatle twee certlficaten: een SKAL-Input-certlftcaat waarmee 

Twence compost gebrulkt kan worden In de blologlsche landbouw, en een RW-erkennlng, die het mogelljk 

maakt afvalstromen te verwer1cen die vallen onder categorle-3 materlaal, volgens de Europese rlehtlljn voor 

dlerlljke bljproducten. 

Arbo 
In 2004 werden de medewer1cers van Twence In de gelegenheld gesteld deel te nemen aan een Periodiek 

ArbeldsGezondheldskundlg Onderzoek. conform artlkel 18 van de Arbo-wet. BiJ de opzet en ultvoerlng van het 

onderzoek werd de ondememlngsraad In een vroeg stadium betrokken, confonTl de verpllchtlngen ult de WOR 

en Arbo-wet. In totaal hebben 117 van de 165 medewerkers aan het onderzoek deelgenomen. Twence scoorde 

op geen enkel Item slechter dan de totale beroepsbevolklng. waarmee de ultslagen vergeleken werden. 

De uitslagen van de items wer1cdruk en werkstress waren zelfs veel beter. 

Milieu 
Ieder voorjaar publlceert Twence het verpllchte ovemelds-mllleujaarverslag, gevolgd door het 

pubileksmllleujaarversiag dat elnd junl wordt verspreld. Ook dlt jaar zijn belde verslagen op tljd ultgebracht. 

Nadat In het najaar van 2004 van ovemeldswege besloten Is de verpllehtlng tot het publleeren van een 

pubileksmllleujaarversiag op te heffen, heeft Twence er Intem voor gekozen om hler vooralsnog op de 

Ingeslagen weg mee verder te gaan. Wlj beschouwen het pubileksmllleujaarverslag, dat ultkomt als een 

dubbele ultgave van ons rela~emagazlne Via Twence, als een zeer geschlkt mlddel om belangstellenden 

Inzage te geven In onze bedrljfsvoering en milleuprestaties. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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m Twence B.V. 

Geconsolideerde balans per 31 december 2004 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen In dulzenden euro's 

2004 2003 

Vaste activa 

Materi~le vaste actlva 179.064 192.682 '" 

Flnand<!le vaste actlva 2 49 223 

Som der vaste adiva 179.113 192.905 

Vlottende actlv," 

Voonaden 3 1.629 1.485 

Vorderlngen 4 5.535 4.859 

Uqulde mlddelen 5 ~ 22.338 

Som der vlottende actlva 26.148 28.682 ----
205.261 221.587 

Groepsve.mogen 

Eigen vennogen 101.234 99.830 

Belang derden 6 -123 --..2!..-

Totaal groepsvermogen 101.111 99.773 

Voorzienlngen 7 31.587 31.634 

Langlopende schulden 8 51.839 56.037 

Kortlopende schulden 9 20.724 34.143 

205.261 221587 

1 11 DelMterleHlf.ute~,.~_.~Ntt:~~~"""" ~ '.JU&«lO 

-r. -\ ® ,we' .. .:e 

Twence B.V. 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2004 

Bedragen In dulzenden eura's 

2004 2003 

Netto-omzet 

Dlrecte kosten 

Bruto marge 

Kosten ultbesteed werk en 

andere exteme kosten 

lonen en salanssen 

Sodale lasten 

Pensloen lasten 

Afschrljvlng op materil!le 

Vaste actlva 

Overige bedrlJfskosten 10 

Som der bedrijfslasten 

Bedrljfsresultaat 

17.924 

6.720 

557 

1.371'" 

16.943 

-824 

65.821 

~ 

53.035 

15.532 

6.462 

565 

973 

16.729 

~ 

42.691 

10.344 

Rentebaten 713 483 

Rentelasten -8.208 ~ 

57.389 

8 .828 - ---
48.561 

39.579 ----
8.982 

Ultkomst de. fln1lndilia baten e n lasten ~ -8.134 

Rfosultaat ult gewone 

bedrijfsultoefenlng voo. belastingen 

Resultaat deeJnemlngen 

Netto groepsresultaat 

Aandeel derden 

Vennootschapsbelasting 

2.849 

7 

2.856 

66 

-23 

Netto resultaat . 2.899 

III Ott".,.., IutM $I ~ met peIWIHn"'", 0IIr ~",,2OQJ M _14J.000 

848 

-6 

842 

122 

964 

Afvalverwerking 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Twence B.V. 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2004 

Bedragen In dulzenden euro's 

Operationele activlteiten 

Resultaat 

Belang derden 

AfschrlJvlngen 

Mutatie In : 

Voorraden 

Vorderlngen 

Voorzlenlngen 

Kortlopende schulden (exci. 

Kortlopend deel langlopende schulden) 

Kasstroom ult operationele actlvltelten 

Investeringsactlvltelten 

Maten!!le vaste ac tlva 

Ananciele vaste actlva 

Kasstroom ult Investerlngsactlvltelten 

Flnanclerlngsactlvlteiten 

Anosslng langlopende schulden 

Ultkerlng dividend 

Kasstroom ult financierlngsactlvltelten 

saldo kasstromen 

L1quide mlddelen 

Begin boekJaar 

Elnde boekJaar 

Afname/toename 

2004 

2.899 

-66 

16.943 

19.776 

-144 

-676 

-47 

-731 

-1.598 

18.178 

-3.325 

174 

-3.151 

-16.886 

-1.495 

-18.381 

2004 

22.338 

18.984 

-3.354 

-3.354 

2003 

964 

-184 

16.729 

17.509 

-25 

3.688 

2.032 

-333 

5 .362 ----

-2.285 

51 - - --

-5.347 

~ 

2003 

9.723 

22.338 

12.615 

22.871 

-2.234 

-8.022 

12.615 

Twej .. ~e® 
Afvalverwerking 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2004 

Grondslagen van de jaarrekening 

De Jaarrekenlng 2004 Is opgesteld In overeenstemmlng met de bepallngen van Tltel 9 Boek 2 BW, 

waarblJ benamlngen kunnen zlJn toegepast die In de bedrlJfstak gebnJlkellJk zlJn. De In de consolldatJe 

begrepen maatschappljen zljn vermeld onder het hoofd grondslagen voor de consolldatle. 

Activiteiten 
Het beheren en explolte",n van mllleuvoorzleningen en het verlenen van dlensten op het gebled van 

mllleubeheersing In het algemeen en het bewerken en verwerken van hulshoudelljk afval en bedrljfsafval 

In het bljzonder. 

De ondememlng Is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 81,9% In bezit zljn van 

Twence Beheer B.V., 3,1% Is In het bezlt van VuliverwerklngsbedrlJf Noord Gronlngen B.V. en 15% 

cumulatfef preferente aandelen Is In handen van Essent N.V. 

Vergelijkende djfers 
De materlele vaste actfva en de voorzlenlng MIC bedrljfswaterleldlng Avl zljn geherrubrlceerd tenelnde 

vergelljkbaarheld met 2004 mogelljk te maken. 

Toepasslng van artikel402 Boek 2 BW 
De nnancl~le gegevens van Twence B. V. zlJn In de geconsolldeerde jaarrekenlng verwerkt. Demalve vermeldt 

de wlnst- en verllesrekenlng van Twence B.V. conform artlkel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel In het 

resultaat van ondememlngen waarln wondt deelgenomen na belastingen en het overlg resultaat na belastingen. 

Grondslagen voor de consolidatie 

De geconsolldeende Jaarrekenlng omvat de nnandllie gegevens van Twence B.V. en haar 

groepsmaatschappljen. GroepsmaatschapplJen zljn deelnemlngen waarln Twence B.V. een 

meendemeldsbelang heeft, of waarln op eenandere wljze een overwegende Invloed wordt ultgeoefend. 

Geconsolldeend wonden Twence B.V., avlTwente B.V., Twence Compost B.V., PulnSelect B.V. (50%) en 

Twence Afvalsd1eldlng B.V. (60%); Warmtekrachtcentrale Twence B.V. (100%) Is een Inactleve vennootschap, 

die gelet op het zeer gerlnge belang In 2004 bulten de consolldatie Is gehouden. Percotron B.V. (50%) Is 

vanwege beperkte omvang In 2004 bulten de consolldatie gehouden. 

In de geconsolldeerde jaarrekenlng zljn de onderllnge schulden, yorderlngen en transactles ge!!lImlneerd, 

evenals de blnne" de groep gemaakte wlnsten. De groepsmaatschappljen zlJn Integraal geconsolldeend, 

waarblJ het mlnderheldsbelang van denden afzonderiljk tot ultdnJkklng Is gebracht. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Grondslagen voor de waardering van adiva en passiva 

De grondslagen die worden toegepast voor de waarderlng van actlva en passlva en de 

resultaatbepallng zljn gebaseerd op historlsche kosten. Voor zover nlet anders Is vermeld, 

worden actlva en pass Iva opgenomen tegen nomina Ie waarde. De opbrengsten en kosten 

worden toegerekend aan de perl ode waarop zlj betrekklng hebben. 

Stelselwijziging inzake voorziening calamiteiten 
De vQorzienlng voar c.alamltelten In of aan de verbrandlngslnstallatie voldoet nlet meer aan de 

geldende verslaggevlngsregels. Dientengevolge Is een stelselwljzlglng doorgevoerd. Het effect 

van de stelselwljzlglng bedraagt € 2,5 miljoen en deze is ten gunste van de overlge reserves 

per 1 januarl 2004 gebracht. De vergelljkende cljfers zijn voor deze stelselwljzlglng aangepast. 

Materil!le vaste aetiva 
De materlele vaste actlva zljn gewaardeerd op basis van hlstorlsche kosten, vermlnderd met 

de cumulatleve afschrljvingen. De afschrijvlngen zljn gebaseerd op de verwachte economlsche 

levensduur en vlnden IInealr plaats. 

Finiincil!le vilste aetiva 
Deelnemlngen waarln Invloed van betekenls op het zakelljke en flnancl~le beleld kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van 

de nettovermogenswaarde. Bij de bepallng van de nettoverm0genswaarde worden de 

waarderlngsgrondslagen van Twence B. V. gehanteerd. Deelnemlngen waarln geen invloed 

van betekenls wordt ultgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrfjglngsprijs of permanent 

lagere bedrfJfswaarde. 

De lenlngen aan nlet-geconsolldeerde deelnemlngen worden opgenomen tegen nomlnale 

waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzleningen. 

Voorraden 
De voorraden zljn gewaardeerd tegen hlstorlsche kostprljs, welke Is bepaald op basis van de 

gemiddelde Inkoopprljs. 20 nodlg wordt een voorzlenlng voor Incourante voorraden op het 

bedrag van de voorraden In mlndering gebracht. 

Vorderingen en liquide middelen 
De vorderlngen zljn gewaardeerd tegen nomina Ie waarde, waarblj voor zover nodig een aftrek 

heeft plaatsgevonden voor onlnbaarheld. 

Minderheidsbelang derden 
Het mlnderheldsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden In de netto

vermogenswaarde, zoveel mogelljk bepaald overeenkomstig de waarderfngsgrondslagen van 

Twence B.V. 

Voorzieningen 
Dlt betreft hoofdzakelljk voorzlenlngen welke zijn gevormd voor de dekklng van toekomstlge 

eindafdekklngs- en nazorgverpllchtlngen van stortlocatles. Tevens zUn hleronder opgenomen 

de In de toekomst te reallseren afvoer en verwerldng van diverse ter stort aangeboden 

goederen, thans In depot IIggend. 

-r.: ~ ® ,we, .. ~e 
Afvalverwerking 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Netto-omzet 
Ais netto-omzet wordt beschouwd de gedurende het boekjaar aan ontdoeners en afnemers In rekenlng 

gebrachte bedragen onder aftn!k van hlerover verschuldlgde belastlngen. 

Afschrljvlngen op materll!le vaste activa 
De afschrljvlngen 21jn berekend zoals toegelicht blj de materl~le vaste ectlva. 

De afschrljvlngspercentages IUlden als voigt: 

Bedrljfsgebouwen en - terrelnen : 3,33% (=30 jaar) 

Andere vaste bedrljfsmlddelen : 5"20% (tussen 5 en 20 jaar) 

Over aanschaffingen In het boekjaar wordt vanaf datum Ingebrulknemlng afgeschreven 

Rentebilten en rentelilsten 
De rentebaten en rentelasten In de verslagperlode betneffen de van derden ontvangen, respectlevelljk aan 

derden betaalde Interest Induslef borgstelllngsgarantieprovisle. 

Ailndeelln het resultailt viln ondememingen waarin wordt deelgenomen 
Het aandeelln het resultaet van ondememlngen waarln wordt deelgenomen omvat het aandeel 

van de groep In de resultaten van deze deelnemlngen, 

De resultaten van deelnemlngen die gedurende het boekjaar zljn verworven of afgestoten worden vanaf het 

verwervlngsmoment respectJevelljk tot het moment van afstoting verwerkt In het resultaat van de groep, 

Vennootschapsbelasting 
Op het moment van verslaglegglng Is (n09) nlet duldellJk of Twence B. V, belastingplichtlg is voor de 

vennootschapsbelasttng. Opname van eventueel verschuldlgde vennootschapsbelastlng over 2004 

heeft derhalve nlet plaatsgevonden. PulnSelect B.V. (50%) en Twence Afvalscheldlng B.V. (60%) 

zljn zelfstandlg belastlngplichtlg voor de vennootschapsbelastlng . De campensabele verllezen bedragen 

per 31 december 2004: Twence Afvalscheldlng B,V. € 1.063.000. 

Kilsstroomoverzlcht 
Het kasstroomoverzlcht Is opgesteld op basis van de Indlrecte methode. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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1. Materiele vaste activa 

Bedrljfs- Machines en Andere vaste 

gebouwen Insblilaties bedrljfs-

en terrelnen mlddelen 

Bedragen In dulzenden euro's 

Aanschafwaarde per 1 januan 86.486 183.901 7.838 

Cumulatleve afschrljvlngen 

per 1 Januarl 14.711 66.662 4.170 ----
Stand per 1 januarl 71.775 117.239 3.668 

Investerlngen 551 2.859 237 

Deslnvesterlngen (In verband 

met extra afschrljvlngen) -2.393 -190 

Afschrljvlngen -2.669 -10.655 -1.036 

Mutatle onderhanden werk -14 -294 -14 

-2.132 -10.483 -1.003 ----
Aanschafwaarde per 31 december 87. 023 182.404 6.189 

Cumulatleve afschrljvlngen 

per 31 december 17.380 75.648 3.524 

Stand per 31 december 69.643 106.756 2.665 

Totaal 

278.225 

85.543 - ---
192.682 

3.647 

-2.583 

-14.360 

-322 

-13.618 
- ---

275.616 

96.552 

~ 

2. Financiele vaste activa 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 januan 

Blj: lenlngen u/g 

At: verkoop deelnemlng (verkoop AIBra) 

lenlngen u/g 

Stand per 31 december 

3. Voorraden 

2004 

223 

20 

243 

-194 

49 

-.., 
~ 1 ® , we,.,,;e 

2003 

274 

274 

·6 

-45 

223 

Afvalve,we,king 

De voorraden bet",ffen met name onderdelen ten behoeve van de verbrandlngslnstallatle, 

4. Vorderingen 

Bedragen In dulzenden euro's 

Handelsdeblteuren 

Ovenge vordenngen 

2004 

3.637 

1.898 

5.535 

2003 

4,187 

672 

4,859 

Aile vorderlngen hebben een looptljd korter dan 1 jaar en zljn onder altrek yen voorzleningen weergegeven . 

5. Liquide middelen 

De Ilqulde mlddelen man ter vllje beschlkklng. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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6. Minderheidsbelang derden 

Bedragen In dulzenden euro's 

Rouwmaat Recycling B.V. (40%) 

Twee OR" Beheer B.V. (50%) 

7. Voorzieningen 

Bedragen In dulzenden euro's 

1. Voorzlenlng elndafdekklng 

2. Voorzlenlng nazorg 

3. OVerlge voorzlenlngen 

2004 

-174 

51 

-123 

2004 

17.919 

10.558 

3.110 

31.587 

2003 

-74 

17 

-57 

2003 

17.236 

10.539 

~ 
31.634 

Van het totaalbedrag der voorzlenlngen op 31 december 2004 heeft een bedrag van 

€ 28,4 mliJoen (2003 € 31,2 mliJoen) een lariglopend karakter, de overlge € 3,2 mliJoen 

(2003 € 1,4 mlljoen) Is kortlopend van aard. 

1. Voorzlenlng elndafdekking 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 januari 

Toevoeglng rente 

Onttrekklng 

Stand per 31 december 

2004 

17.236 

862 

-179 

17.919 

2003 

160415 

~ 

17.236 

Deze voorzlenlng Is gevormd voor toekomstlge elndafdekklng van de twee thans In 

exploltatle ziJnde stortlocatles Boeldershoek en Elhorst-Vloedbelt. 

2. Voorziening nazorg 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 januarl 

Toevoeglng rente 

Onttrekklng 

Stand per 31 december 

2004 

10.539 

527 

-508 

10.558 

Tweja.~e® 
Afvalverwerking 

2003 

10.504 

526 

-491 

10.539 = 
De voorzlenlng Is gevormd voor toekomstlge nazorgverpllchtlngen van de twee thans In exploltatle zlJnde 

stortlocatles, alsock ter flnandertng van actuele nazorg ten aanzJen van gesloten stortplaatsen 'Rlkkerlnk' en 

·Vasse'. De onttrekklngen bestaan grotendeels ult provlndale aanslagen en afdrachten nazorg. Dlt betreft het 

zogenaamde 'vaste' deel. Het varlabele deells direct ten laste van het resultaat 2004 gebracht. 

3. Voorziening MIC bedrljfswaterleidingnet Avi 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 januarl 

PresentatJe onder de materlele vaste active 

Stand per 31 december 

2004 

1.028 

-1.028 ----
--- -----

2003 

1.028 

- 1.028 

Het betreft een ult het verleden ontvangen schadevergoedlng vocr conrosle _an het bedrlJfswaterieldlngnet, 

welke als voorzlenlng Is behandeJd en dlent ter toekomstlge vervanglng van leldlngonderdelen. De voorzlenlng 

wordt In de jaarrekenlng In mlnderlng gebracht op de materleie vaste actlva. De vergellJkende ciJfers over 2003 

zljn voor vergellJklngsdoeleinden aangepast. 

4. Overlge voorzlerilngen 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 Januari 

VriJval 

DotatJes/onttrekklngen 

Stand per 31 december 

2004 

3.859 

-765 

16 

3.110 

2003 

2.914 

-117 

1.062 

3.859 

Het betreft hler voorzlenlngen voor Ingenomen nog te verwerken grond, hout, banden, slakken en GFT -afval, 

nog te beta len kosten voor scheldlng en zulvering van In depot genomen stromen alsmede nog te betalen 

Kosten bodemsanerlng van een spedflek deel van ons terreln. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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8. Langlopende schulden 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand Aflosslngen Langlopend Kortlopend Langlopend Aflossings-

dee I deel deel verpllchting 

31 31 

1 januarl 1janua" december december 

BNG 7,66% 11.345 -11.345 

BNG 7,04% 10.588 -1.513 9.075 1.513 7.562 

BNG 7,00% 20.420 -1.701 18.719 1.701 17.018 

BNG 6,55% 1.408 -1.408 

NWB 6,07% 28.567 -919 27.648 984 26.664 ----
Subtotaal 72.328 -16.886 55.442 4.198 51.244 ----
De kortlopende verpllchtlng 2004 betreft de aflosslngen, welke In 2005 dlenen te worden 

gedaan. Deze worden verantwoord blJ 'kortlopende schulden'. 

Achtergestelde 

lenlngen 595 595 595 

Totaal 72.923 -16.886 56.037 4.198 51.839 

De achtergestelde lenlngen betreffen lenlngen van Rouwmaat Recycling B.V. ad. € 550.000 

Inzake Twence Afvalscheldlng B.V. en een lenlng van Twee "Rn Beheer B.V. ad € 45.000 

inzake PulnSelect B.V. 

Aflosslngsverpllchtlngen Inzake Twence Afvalscheldlng B.V. zljn als voigt overeengekomen: 

de aflosslng van de lenlng Is algeheel af te lossen op 1 jull 2008, tenzlj aandeelhouders 

gezamenlljk eenstemmlg beslulten dat algehele aflosslng op een andere datum dlent plaats te 

vinden. Een zodanig beslult zal mlnlmaal 6 maanden voorafgaande aan 1 jull 2008 In kennls 

worden gesteld. 

Aflossing Inzake PulnSelect B.V. vlndt plaats Indlen : 

• het elgen vermogen van PulnSelect B.V. meer bedr;aagt dan 35% van het balanstotaal; 

• de actlvltelten van PulnSelect B.V. worden be~lndlgd en de vennootschap wordt 

geliquideerd. 

n .. 5 j .... r 

1.513 

10.210 

21.980 

33.703 

595 

34.298 

9. Kortlopende schulden 

Bedragen In dulzenden euro's 

Kortlopend deel langlopende schulden 

Schulden aan kredletlnstelllngen 

Schulden aan leveranders en handelsknedleten 

BeJastlngen en premles sodale verzekeringen 

Overige schulden 

2004 

4.198 

3.300 

6.733 

3.072 

3.421 

20.724 ----
De kortlopende schulden hebben .. en looptlJd korter dan 1 Jaa •. 

Twe, .. .;e® 

2003 

16.886 

4.000 

7.110 

2.582 

3.565 

34.143 

Afv.lverwerking 

Onder de schulden aan leveranders en handelskredleten Is een schuld aan de Reglo Twente opgenomen 

ad. € 1.702.000, welke betrekklng heeft op te belalen borgsreilingsgarantieprovisle. Deze is In de wlnst

en verllesrekenlng opgenomen onder de rentelasten. 

Onder de overige schulden Is een bed rag ad. € 6.750 opgenomen Inzake te betalen cumulatlef preferent 

dividend 2004 aan een aandeelhouder. 

10. Overige bedrijfskosten 

Bedragen In dulzenden euro's 

VrlJval voorzlenlngen 

Schade-ultkeringen 

Vrijval waarborgsom 

Overige 

2004 2003 

-765 -117 

-292 

-186 

~ -87 

-824 -682 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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11. Overige toelichting 

Bezoldiging bestuurders 
Aangezien de bezoldiging van bestuurders een persoon betreft. blijft ap grand van artikel 

383 .1 Boek 2 BW vermelding van het bedrag achterwege. 

Bezoldiging commissarissen 
I n het verslagjaClr werd a~n 5 commissarissen in totaal € 38.000 aan beloningen uitgekeerd 

Werknemers in fte's 
2004 2003 

Personeelsbezitting ultimo 151,8 151, 1 

-..... 

Twe, .. ~e® 
Afvalverwerking 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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• TwenceB~V. 

Vennootschappelijke balans per 31 december 2004 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen In dulzenden euro's 

2004 2003 

Vasta activa 

Materl~le vaste actlva 12 23.689 25.360 

Flnand@le vaste actlva 13 ~ ~ 

Som der vaste actlva 121.535 

Vlottende actin 

Voorraden 1.629 1.465 

Vorderlngen 14 4.655 4.772 

Uqulde middelen 17.919 ~ 

Som der vlottende actlva 24.203 

145.738 

Eigen vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 15 1.000 1.000 

Reserves 16 97.335 97.673 

Onverdeeide winst 2.899 ~ 
101.234 

Yoorzleningen 17 31.065 

121.151 

26.908 

146.059 

99.630 

31.160 

Kortlapende schulden 16 13.439 ~ 

145.738 146.059 

, 

Twe'a.~e® 
Afvalverwerking 

TwenceB.V. 

Vennootschappelijkewinst- en verliesrekening 2004 

Bedragen In dulzenden euro's 

YennaatsdhappellJk resultaat 

aver het ve .... l.gj •• r 

Resultaat deelnemlngen 

over het verslagJaar 

Rasultaat als lIespec:tffceerd In de 

9ecansolldeerde wlnst- en verll,"",rekenlng 

649 

2.250 

2004 2003 

1.423 

-459 

2.899 964 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



I 
Toelichting behorende tot de vennootschappelijke 
balans' per 31 december 2004 en de winst- en 
verliesrekening over 2004 

De grondslagen van de "nancl~le verslaggevlng zljn dezelfde grondslagen zools die zljn 

gehanteerd In de geconsolldeerde jaarrekenlng. Voor de onderdelen die hler nlet zijn 

toegellcht, verwljzen wlj naar de toellchtlng behorende tot de geconsolldeerde jaarrekenlng. 

12. Materiele vaste activa 

Bedragen In dulzenden euro's 

Bedrtjfs- Machines en Andere vaste 

gebouwen Installatles bedrijfs-

en terralnen mlddelen 

Aanschamaarde per 1 januan 20.924 3.752 7.290 

Cumulatleve afschrijvlngen 

per 1 januarl 971 1.954 3.661 - ---
Stand per 1 januan 19.953 1.798 3.629 

Investeringen 449 54 237 

Deslnvesteringen (per saldo) -268 -190 

Afschrijvlngen -446 -434 -1.026 

Mutatieondemanden werk -7 -60 - ---

-4 -648 -1.039 

Aanschamaarde per 31 december 21.366 3.003 5.595 

Cumulatleve afschnjvlngen 

per 31 december 1.417 1.853 3.005 ----

Stand per 31 december 19.949 1.150 2.590 

Totaal 

31.966 

6.586 ----

25.380 

740 

-458 

-1.906 

-67 

-1.691 

29.964 

6.275 

23.689 = 

~ 

rWet .. ~e® 
Afvalverwerking 

13. Financiele vaste activa 

Deelnemlngen In groepsmililtschilppljen 
De deelnemlngen In groepsmaatschappljen p.n ovenge deelnemlngen zljn gewaardeerd 

tegen netto-vermogenswaarde. 

Het verioop van de deelnemlngen Is als voigt: 

Bedragen In dulz~nden euro's 

Boekwaarde 1 januari 

Verkoop deelnemlng (verkoop AlBra) 

Resultaat deelnemlngen 

Boekwaarde 31 december 

Geconsolideerde deelnemingen: 
Naam 

avITwente B.V. 

Twence Compost B.V. 

PulnSelect B.V. 

Twence Afvalscheldlng B.V 

Andere deelnemlngen: 
Naam 

Warmtekrachtcentrale Twence B.V. 

Percotron B. V. 

Lenlngen ulg 
Het betreft hler lenlngen aan: 

2004 2003 

94.901 95.360 

-195 

2.250 -459 

96.956 94.901 
= 

Vestlglngsplaats 

Hengelo 

Hengelo 

Hengelo 

Hengelo 

Vest/glngsplaats 

Hengelo 

Drachten 

• Twence Afvalscheldlng B.V. ad. € 825.000 (2003 € 825.000) 

Aandeelln 

geplaatst kapltaal 

100% 

100% 

50% 

60% 

Aandeelln 

geplaatst kapltaal 

100% 

50% 

De anosslng van de lenlng Is olgeheel af te lossen op 1 jull 2008, tenzlj oandeelhouders gezamenlljk 

eenstemmlg beslulten dat algehele aflosslng op een andere datum dlent plaats te vlnden. 

Een zodanlg beslult zal mlnlmaal 6 maanden voomgaande aan 1 jull 2008 In kennls worden gesteld. 

Over het bedrag van de lenlngi vanar de datum van reltelljke stortlng, Is een rente verschuldlgd op basis 

van 12 maands Euribor. De' rente dlent achteraf te worden voldaan op 31 december van leder jaar, voor de 

eerste maal op 31 december 2004. Het rentepercentage Is het percentage dat geldt op de laatste dag van 

de peri ode waarover de rente wordt berekend. 

• PulnSeleet B. V. ad. € 45.000 (2003 € 45.000) 

Aflosslng vlndt plaats Indlen het elgen vermogen van PulnSelect B. V. meer bedraagt dan 35% van het 

balanstotaal; de actlvltelten van PulnSelect B:V. worden bel!lndlgd en de vennootschap wordt gellQuldeerd. 

• Overlge ad. E 20.000 (2003 € 0) 

De mensen, de kennis, de toekomst. 



• 14. Vorderingen 

Bedragen in dulzenden euro's 

Handelsdeblteuren 

Overlge vorderlngen 

2004 

3.329 

~ 
4.655 ----

Aile vordenngen hebben een looptJJd korter dan 1 Jaar. 

15. Gestort en opgevraagd kapitaal 

2003 

3.992 

----.Z!!Q 
4.772 

Onder verwijzlng naar artlkel 178c BW 2 wordt venneld dat het maatschappelljk aandelen

kapltaal € 4.000.000 bedraagt, verdeeld over 3.000.000 gewone aandelen van elk een Euro 

en 1.000.000 cumulatlef preferente aandelen van elk een Eura. Het geplaatste en volgestorte 

kapltaal bedraagt € 1.000.000 waarvan € 150.000 cumulatler preferent. 

16. Verloopoverzicht eigen vermogen 

Bedragen In dulzenden euro's 

Stand per 1 januarl 

StelselwlJzlglng voorzlenlng 

calamltelt 

verbrandlngslnstallatle 

Stand per 1 januan 

Winstbestemmlng 2003 

Dividendultkerlng 

Resultaat 2004 

Prefenent dividend 2004 

Stand per 31 december 

Geplaatst 

en gestort 

kapltaal 

1.000 

1.000 

1.000 

averlge 

reserve 

2.791 

2.500 

5.291 

957 

6.248 

Agio Onverdeelde 

reserve wlnst 

92.582 957 

2.500 

92.582 957 

-957 

-1 .488 

2.899 

- 7 

91.087 2.899 

In de vergadenng van 11 junl 2004 Is besloten dat over 2003 € 1.488.460 dividend wordt 

ultgekeerd aan niet-preferente aandeelhouders en € 6.750 aan cumulatief preferente 

aandeelhouders. 

Tataal 

97.330 

99.830 

-1.488 

2.899 

-7 

101.234 ----

---Twe,.~e® 
Afvalverwerking 

17. Voorzieningen 

Voor een overzlcht van het verloop der vool?lenlngen over 2004 wordt verwezen naar de toelichtlng blj dlt 

onderdeel In de geconsolldeerde jaarrekenlng, met ultzonderlng van de overlge voorzlenlngen. 

18. Kortlopende schulden 

Bedragen In dulzenden eura's 

KortJopend deel langlopende schulden 

Schulden aan leveranders en handelsknedleten 

Belastlngen en premles soclale verzekerlngen 

Schuld en aan groepsmaatschappljen 

Ovenge schulden 

Nlet uit de balans blijkende verpllchtingen 

2004 

4.224 

3.229 

3.713 

2.273 

13.439 

2003 

1.408 

4.459 

2.714 

5.904 

2.564 

17.049 ----

De vennootschap heeft een aansprakelljkheldsver1<larlng confonn artlkel 403.lf Boek 2 BW afgegeven voor haar 

100%-deelnemlngen. Voor avrTwente B.V. Is In ju1l1997 een cross border lease afgesloten. 

Hengelo, 24 februan 2005 

Ir. Jan T. Rooljakkers 

dlrecteur 

De mensen. de kennis. de toekomst. I 



I Overige gegevens 

Statutaire winstbepalingen 

Artlkel24 

1. Ult de wlnst wordt allereerst, zo mogellJk, op de cumulatlef preferente aandelen 

ultgekeerd vier vljfftlende procent (4,5%) van hetgeen (indusief agio) op die aandelen 

15 gestort. Het cumulatlef preferent dividend wordt berekend naar tijdsgelang Indlen 

2 . 

3 . 

de betrokken preferente aandelen In de loop van een boekjaar zljn ultgegeven. 

Indlen en voor zover de wlnst nlet voldoende Is voor volledige ultkering als hlervoor 

bedoeld, zal het tekort, voor zover mogelljk worden ultgekeerd ten laste van 

de ultkeerbare reserves. Indien en voor zover ook de uitkeerbare reserves nlet 

voldoende zljn voor volledlge ultkerlng zal In volgende jaren geen ultkerlng 

plaatsvlnden op de gewone aandelen, zolang het tekort nlet volledlg Is aangezulverd. 

Het eventuele restant van de wlnst staat ter beschikklng van de Algemene Vergaderlng 

van Aandeelhouders, met dlen verstande dat op de cumulatlef preferente aandelen 

geen wlnstultkerlng meer plaatsvlndt. 

De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkerlngen doen voor zover het 

elgen vermogen groter is dan het geplaatste kapltaal vermeerderd met de reserves die 

krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

4 Uitkerlng van wlnst geschledt na de goedkeurlng van de Jaarrekenlng waarult blljkt dat 

zlj geoorloofd Is. 

De Algemene Vergaderlng van Aandeelhouders kan besluiten tussentljds ultkeringen te doen, 

Indlen aan het verelste van lid 3 Is voldaan. 

Bestemming van het resultaat 

Van het netto resultaat ad. € 2.899.000 Is, gelet op de afspraken die gemaakt zljn met de 

aandeelhouders, het ult te keren bedrag € 2.000.762 hetgeen In mlndering wordt gebracht op 

de agio reserve. Daamaast 15 een bedrag ad. € 6.750 opgenomen onder overlge schulden ten 

behoeve van de statutalre ultkerlng aan cumulatle' preferente aandeelhouders. 

Twe •• Je® 
Afvalverwerking 

Accountantsverklaring 

Opdl'iillcht 
Wlj hebben de jaarrekenlng 2004 van Twence B.V. te Hengelo gecontroleerd. De jaarrekenlng Is opgesteld 

onder verantwoordelljkheld van de dlrectJe van de vennootschap. Het Is onze verantwoordelljkheld een 

accountantsverklarlng Inzake de ]aarrekenlng te vemrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle 15 verrlcht overeenkomstlg In Nederland algemeen aanvaarde rlchtllJnen met betrekking tot 

controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dlent onze controle zodanlg te worden gepland en ultgevoerd, 

dat een redelljke mate van zekerheld wordt verkregen dat de Jaarrekenlng geen onJulstheden van materieel 

belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door mlddel van deelwaamemlngen van 

Informatie ter onderbouwlng van de bedragen en de toeJlchtingen In de jaarrekenlng. Tevens omvat een 

contrale een beoordellng van de grandslagen vocr finand!;le verslaggevlng die blj het opmaken van de 

Jaarrekenlng zlJn toegepast en van belangrlJke schattlngen die de dlrectle van de vennootschap daarblJ 

heat gemaakt, alsmede een evaluatle van het algehele beeld van de Jaarrekenlng. 

Wlj zl]n van menlng dat onze contrale een deugdelljke grandslag vormt voor ons oordeel. 

Oordee\ 
Wlj zljn van oordeel dat de jaarrekenlng een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelllng van 

het vermogen op 31 december 2004 en van het resultaat over 2004 In overeenstemmlng met In Nederland 

algemeen aanvaarde grandslagen voor flnancll!!e verslaggevlng en voldoet aan de wettelljke bepallngen 

Inzake de jaarrekenlng zoals opgenomen In Tltel 9 Boek 2 BW. 

Enschede, 24 februarl 2005 

KPMG Accountants N.V. 

De mensen, de kennis, de toekomst. 
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Bezoekadres: 
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Nederland 

Postadres: 
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tel: (074) 24044 44 

fax (074) 24043 33 
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Internet www.twence.nl 
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Overzicht reactie verzoek aanvulling aanvraag Wm, Elhort
Vloedbelt: bijlage 15 AV 

Toelichting 
In overleg met bevoegd gezag is door Twence een bescbrijving opgesteld van het Acceptatie- en 
Verwerkingsbeleid (afgekort AV) alsmede van de Administratieve Organisatie en Interne Controle 
(afgekort AO/lC). 

Hiertoe zijn de structuren toegepast die in het rapport De Verwerking Verantwoord (afgekort DVV) door 
het Ministerie van VROM zijn aangereikt, ondanks het feit dat de daarin verwoorde richtlijnen (bijlage VIII 
en IX) expliciet zijn gericht op zogenaamde HavenOntvangstInstallaties (afgekort HOI's) die zich met 
name richten op ontvangst en (voor-)bewerking van (gevaarlijke) afvalstoffen ten behoeve van (defmitieve) 
verwijdering door middel van verbranding. 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat hiervan binnen de inrichting Elhorst-Vloedbelt geen sprake is; alsdan 
zijn verschillende richtlijnen uit DVV niet van toepassing. 

Bij brief d.d. 7 september 2005 heeft het bevoegd gezag gemeend dat de overlegde A V (bijlage 15) enkele 
tekortkomingen heeft. De AO-lC (bijlage 16) heeft weI de instemming van bevoegd gezag. 

In bijgaande matrix zijn de verschillende opmerkingen genummerd en is een reactie gegeven. 

V oor zover het de tekstuele opmerkingen betreft wordt voorgesteld om na vergunningverlening tot 
aanpassing over te gaan. Op dat moment immers kunnen eventuele (rand)voorwaarden die in het gevraagde 
vergunning zullen worden opgenomen worden verwerkt, voor zover deze leiden tot een aanpassing van het 
AV-beleid. 

Appendices: 
a.- Algemene leveringsvoorwaarden (Bijlage 2); 
b.- Gewijzigd overzicht afvalstoffen (Bijlage 3). 

Dordrecht Hengelo, 
19-21 september 2005. 

Aanvulling aanvraag Wm 
Twence Elhorst-Vloedbelt 
september 2005 Pagina i van iii 
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l)lf; ' opmerking -
~ 

I bijlage 2 ontbreekt 
2 bijlage 6 dient vernummerd te worden (in bijlage 4) 

3 niet duidelijk is waarom bijlage 1 en 3 niet aan elkaar gekoppeld zijn en waarom gekozen is voor 
artikelcodenummers (koppeling met Euralcodes 

4 in hoofdstuk 2.1.1.2 wordt verwezen naar een niet-bestaand hoofdstuk 2.1.8 
5 de verwijzing in hoofdstuk 2.1.2. naar bijlage 3 is onjuist dit moet bijlage 2 zijn (ontbreekt) 
6 de volgende definities zijn niet duidelijk genoeg geformuleerd of ontbreken: 'afval met laag risico', 'afval 

met hoog risico', 'afvalstof, 'bewerken' (ook op- en overslag?), 'partij' (gewichtsgrens?), 'vervolgafgifte' 
versus 'nieuwe afgifte' 

7 het schema bij hoofdstuk 2.1 is niet eenduidig (symboolkeuze en uitwerking voor ja of nee) 

8 Procedure P6-0 1 bij hoofdstuk 2.1.1.1 als bijlage bijvoegen 

9 bij tabel 3 en de tekst van hoofdstuk 2.1.1.1 is niet duidelijk wat de rol is van afdeling M & S versus 
afdeling financien? Het rapport De verwerking verantwoord stelt dat scheiding van functies noodzakelijk is. 
Hoe ziin de bevoegdheden geregeld? 

10 karakteristieke, aanvullende en overige acceptatieparameters dienen beschreven te zijn; 

11 over steekproefsgewijze controles bij vervolgaanleveringen wordt niets vermeld (hoofdstuk 2.1.1.3) 

12 niet duidelijk is wie aanbiedingen vastlegt en hoe autorisatie/wijzigingsbevoegdheid e.d. geregeld zijn? 
13 wat zijn 'benodigde documenten'? 

Aanvu11ing aanvraag Wm 
Twence Elhorst"Vloedbelt 
september 2005 

(re)acti~ 
~ " j: • L~ 

.~ ~ ~..r '" ~-<::;: 

klopt; thans bijgevoegd als appendix 1 
klopt; verwijzingen naar bijlage 6 dienen 'gelezen' c.q. beschouwd te worden als 
verwijzin~n naar bijlage 4. 
Artikelcodes zijn door Twence gemaakte codes die nodig zijn voor het interne 
proces bij Twence. ( verwerkingsroute poorttarief afdracht afvalstoffenbelasting, 
managementsrapportages etc) 
Een artikelcode kan meerdere Euralcodes omvatten en een Euralcode kan bij 
Twence verschillende artikelcodes hebben 
klopt; verwijzing naar 2.1.8 dient als vervallen beschouwd te worden. 
klopt; zie ook (I) en appendix a 
afval met hoog resp. laag risico: zie (14). 
afvalstof: zie Wm alsmede jurisprudentie bij Europees Hof 
bewerken: zie Wm 
Partij: zie definitie. Geen (boven-)grens aan omvang 
Vervolg vs nieuwe afgifte: zie (16). In AV-beleid geen onderscheid: alle partijen 
doorlopen eenzelfde acceptatieproces. 
het schema is slechts bedoeld als schematische, sterk verkorte weergave van het 
acceptatie- en verwerkingsproces en kent geen relatie met het gebruik van 
eventuele symbolen in ISO-termen 
procedures zijn dynamische documenten binnen het gecertificeerde KAM-systeem 
van Twence. Om die reden is besloten --{)vereenkomstig de aanvraag voor de 
BEC- afte zien van opname ervan in een aanvraag om milieuvergunning(en). 
Deze documenten ziin ten alle tiide ter inzage voor bevoegd gezag 
Dit is beschreven in het (geaccordeerde) AO/IC (zie bijlage 16). 

Er is geen toepassing gegeven aan de indeling die conform DVV voor te 
verbranden (gevaarlijke) afvalstoffen gelden. Er is hooguit sprake van algemene 
parameters (in zoverre karakteristiek, zoals het vochtgehalte in te storten 
afvalstoffen) en partijspecifieke parameters. 
Vervolgaanleveringen doorlopen (eind) acceptatieprocedure zoals beschreven 
vanaf hst 2.1.2. 
Dit is beschreven in het (geaccordeerde) AO/IC (zie bijlage 16). 
Met benodigde documenten op pagina 11 (hst 2.1.1.1) wordt bedoeld alle 
documenten die in de voorafgaande tekst zijn beschreven zoals dit mogelijk 
kunnen zijn: de acceptatievoorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden een 
offerte en/of een contract. 

Pagina ii van iii 
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fir opmerking 
14 criteria voor het uitvoeren van een risicoanalyse in de vooracceptatie ontbreken nu (voor afvalstoffen met 

een hoog, matig of laag risico) 

15 hoe is de acceptatie bij mengpartijen geregeld (hoofdstuk 2.1.2)? 

16 bij hoofdstuk 2.1.3: wanneer is sprake van eindacceptatie? Acceptatie van partijen bij eerste aanleveringen 
en bij vervolgafgiften dienen beschrijven te worden. 

17 door wie vindt eindacceptatie (hoofdstuk 2.1.7.1) plaats? 

18 GFT ontbreekt bij hoofdstuk 2.1.7.4. 

19 De taken en verantwoordelijkheden bij het hele acceptatieproces zijn in hoofdstuk 6.1.4 van bijlage 16 goed 
beschreven, graag in bijlage 15 hiemaar verwijzen en aanpassen op basis van de informatie die in hoofdstuk 
6.1.4 wordt verstrekt 

20 Het AO/le van bijlage 16 is akkoord 

Aanvulling aanvraag Wm 
Twence Elhorst-Vloedbelt 
september 2005 

(re)acne - I 
Binnen Twence c.q. de onderscheiden activiteiten (en de langjarige ervaringen 

1 daarmee) worden afvalstoffen als 'Iaag risico' aangemerkt. De indeling in hoog 
resp. matigrisico is daarmee niet van toepassing c.q. komt niet v~~r. 
De acceptatie van mengpartijen is niet afwijkend en geschiedt conform de 
procedures zoals deze in hoofdstuk 2 zijn beschreven. 
zie 2.1.2. Eerste aanleveringen en vervolgafgiften doorlopen eenzelfde 
acceptatieproces. 
Eindacceptatie ter plaatse van het stortfront geschiedt -zoals beschreven in 2.1.2.-
door de controleur 
overslag van GFT maakt geen onderdeel (meer) van de voorliggende aanvraag. 
Naar aanleiding van de opmerking is wei vastgesteld dat bijlage 3 van de A V 
oniuist is; een actuele versie is thans biigevoegd. 
Bijlagen 15 zijn separate documenten, analoog aan de indeling in DVV 

waarvan akte 

Pagina iii van iii 
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Appendix a.- Algemene levervoorwaarden 

Aanvulling aanvraag Wm 
Twence Elhorst-Vloedbelt 
september 2005 



( Inhoudsopgave 

Acceptatievoorwaarden 2004 

1. Locaties en openingstijden 

2. Acceptatie 

2.1 Aigemeen 

2.2 Acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen 

3. Terrein - en veiligheidsreglement 

3.1 Aigemeen 

3.2 Milieu 

3.3 Veiligheid 

4. EURAL 

5. Verwerkingsmethoden 

5.1 Recycling 

5.1.1 Gft-compostering 

5.1.2 Groencompostering 

5.1.3 Grondbank 

5.1.4 HoutrecycJing 

Inhoudsopgave 

5.1.5 Gevaarlijk Afval (GA) en Klein Chemisch Afval (KCA) 

5.1.6 Regionaal Overslagstation (ROS) 

5.2 Eindverwerking 

5.2.1 Verbranding - afvalverbrandingsinstallatie (avi) 

5.2.2 Integrale stort 

5.2.3 C3-deponie 

Bijlage 1 
Voorbeeld + voorwaarden containerregistratie 

Bijlage 2 
Voorbeeld + aanwijzingen bij omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen; 
Voorbeeld + gebruik geleidingsbrief 

Bijlage 3 

5 

6 

11 

13 

14 

14 

14 

14 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

24 

28 

Instructie "het storten van afval" + veiligheidsregels afvalverbrandingsinstaliatie Cavi) 

Aigemene leveringsvoorwaarden 39 

Definities, begrippen en afkortingen 47 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk- en zetfouten indien het gaat am getalien en data die In dit document staan opgenomen. 

Acceptatievoorwaarden Twence B. V. r 3 
1 januari 2004 
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( 
1. Locaties en openingstijden 
Verwerkingslocatie Boeld~rshoek 
Boldershoekweg 51 
7554 RT HENGELO 

Verwerkingslocatie Elhorst-Vloedbelt 
Almelosestraat 3 
7625 SC ZENDEREN 

Opehingstijden onder voorbehoud 

AcceptatievoorwaiJrden 2004 

Afvalverbrandingsinstallatie op werkdagen van 7.00 - 19.00 UUI', op vrijdag tot 18.00 uur. 
C3-deponie op dinsdag en donderdag van 7.30 - 16.00 uur. 
Asbest-deponie op woensdag van 7.30 - 16.00 uur. 
Aile ovel'ige verwerkingen op werkdagen van 7.30 - 16.30 uur. 

Indien bevengenoemde openingstijden wijzigen, zal Twence u hlervan tijdig op de hoogte stellen. Zie veer 
infermatie over openingstijden ook onze site www.twence.nl 

Openstelling Elhorst-Vloedbelt 
In verband met elCterne ontwikkelingen random Elhorst-Vloedbelt wordt hier voorlopig geen afval verwerkt 
of overgeslagen. Zodra de lecatre weer beschikbaar is veer het verwerken van afvalstoffen w6rdt u 
hiervan tijdig ep de hoogte gesteld. 
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2. Acceptatie 

2.1. Aigemeen 
Deze procedure is van toepassing op de aanlevering van afvalstoffen bij Twence, locatie Boeldershoek te 
Hengelo en de locatie Elhorst-Vloedbelt te Zenderen. 

Let op: V~~r de afvalverbrandingsinstallatie (avi) gelden specifieke aanlevervoorwaarden en acceptatie
voorwaarden. Zie paragraaf 5.2. 

De uitgebreide registratie en overige administratieve formaliteiten zijn mede het gevolg van de eisen, die 
de overheid en Fiscus voorschrijft aan de afvalverwerkingslocaties en stortplaatsen en de controle op 
naleving hiervan. In dat kader moet, voordat afval wordt aangeboden, de betreffende afvalstroom worden 
aangemeld bij Twence met behulp van een omschrijvingsformulier. Daarnaast moet bij het aanbieden van 
een vracht aan Twence het PMV-geleidebiljet worden afgegeven. Door ondertekening van het 
omschrijvingsformulier en het geleidebiljet verklaart u dat de door u ingevulde gegevens overeenstemmen 
met de aangeboden vracht. Tevens wordt verklaard, dat men bekend is en akkoord gaat met de 
acceptatievoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden. Derhalve kan de klant aansprakelijk worden 
gesteld voor gevolgen, welke voortvloeien uit de aanlevering van afvalstoffen, welke niet door Twence 
mogen worden geaccepteerd. De vervoerder verklaart door ondertekening van het geleidebiljet de 
afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn ontvangen. 
Een volledig ingevuld geleidebiljet moet tijdens het vervoer in het voertuig aanwezig zijn. 
Wordt een vervoerder ingeschakeld, dan moet het geleidebiljet bij de aanbieding van een vracht aan de 
vervoerder worden afgegeven. Pas daarna mag het vervoer plaatsvinden. 

Let op: In geval van containerregistratie dient de vervoerder/ontdoener tevens het unieke container
registratienummer en het aantal ml inhoud op het PMV-formulier (of op het WMB-formulier in geval van 
gevaarlijk afval) op de container te hebben vermeld. Voor meer informatie, zie bijlage 1 van deze 
handleiding . 

Let op: Neem voorafgaand aan de levering van nieuwe afvalstromen contact op met de afdeling 
Marketing & Sales. Zij kunnen u informeren over de te overleggen documenten, die voorafgaand aan de 
levering in het bezit moeten zijn van Twence. Ook beschikken zij over informatie welke afvalstoffen 
wel/niet mogen worden geaccepteerd. 

Aanmeldingprocedure 
1. Alvorens u nieuwe afvalstoffen bij Twence kunt aanleveren, dient u een omschrijvingsformulier BA 

(bedrijfsafval) of OG (in geval van gevaarlijk afval) te overleggen. Indien u niet in het bezit bent 
van een omschrijvingsformulier, neem dan contact op met de afdeling Marketing & Sales. 
De aanvrager vult vervolgens het omschrijvingsformulier volledig in en stUUrt het ondertekende 
formulier, voorzien van eventueel aanwezige analyseresultaten retour. 

2. Twence bepaalt of de aangemelde afvalstoffen kunnen worden geaccepteerd, eventueel na 
overlegging van analyses en/of verklaringen. Vervolgens wordt door Twence de informatie van het 
omschrijvingsformulier in een geautomatiseerd registratiesysteem vastgelegd . 
Ais de gegevens correct zijn, ondertekent de ontdoener het formulier en stuurt het formulier naar 
Twence. Daarna kent Twence een uniek afvalstroomnummer aan uw afval toe, ondertekent het 
formulier en stuurt het witte deel van omschrijvingsformulier naar de ontdoener van het afval. 
Tezamen met het omschrijvingsformulier ontvangt de ontdoener een set geleidebiljetten. Een extra 
set hiervan kan worden aangevraagd bij de afdeling Marketing & Sales. 
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Registratie- en afhandelingsprocedure 
1. Transport afval 

De te transporteren vracht moet voorzien zijn van een geleidebiljet. Dit geleidebiljet moet volledig 
zijn ingevuld (in blokletters en inclusief aile handtekeningen) Het bovenste witte deel dient de 
ontdoener achter te houden op het moment dat hij/zij het afval afgeeft aan de vervoerder. 
Vervolgens ondertekent de vervoerder het geleidebiljet voor ontvangst. De vervoerder transporteert 
de vracht naar Twence. Tijdens dit transport moet het geleidebiljet met aile resterende doorslagen 
(3 kopieen) in de vrachtwagen aanwezig zijn. 

Let op: Indien niet aile wettelijke verplichte velden zijn ingevuld, kunnen de afvalstoffen niet 
worden geaccepteerd. 

2. Het weegproces 
De chauffeur rijdt de vrachtauto op de weegbrug. De weegbrugmedewerker weegt in en de 
chauffeur ontvangt van de weegbrugmedewerker een terreinbon met daarop de weeggegevens. 
Afhankelijk van de vracht en de be-/verwerkingsmethodiek wordt verwezen naar de juiste 
be-/verwerkingslocatie. 
Korte toelichting 
De weegbrugmedewerker controleert de gegevens en vergelijkt deze met de aanmelding bij 
Marketing & Sales. Daarna wordt aan de chauffeur een terreinbon verstrekt en wordt hij/zij 
toegelaten tot de verwerkingslocatie. Op de terreinbon is onder andere de losplaats van de vracht 
aangegeven. De terreinbon dient men te beschouwen als een begeleidings- en controleformulier 
voor gebruik binnen de verwerkingslocatie. 

Let op: Bij elke foutieve melding op het terrein dient de vrachtwagen terug te keren naar de 
weegbrug om uit te wegen en eventueel opnieuw in te wegen mits de klant voor de desbetreffende 
afvalstroom een afvalstroomnummer heeft. 

Het gebruik van een incompleet geleidebiljet zal derhalve kunnen leiden tot een aanzienlijke 
vertraging of tot weigering van de vracht. 

Let op: Indien de vracht wordt geweigerd, wordt het bevoegd gezag hiervan op de hoogte gesteld. 
Op de plaats waar de afvalstoffen worden gelost, dient de chauffeur zich te melden bij de 
controleur. 
De controleur ziet erop toe: 
• dat de afvalstoffen op de juiste verwerkingslocatie worden gestort; 
• dat er geen afvalstoffen worden gestort die strijdig zijn met de vergunningvoorwaarden; 
• dat de afvalstoffen overeenkomen met de afvalcodering die op terreinbon is aangegeven. 
Indien de op de terreinbon vermelde gegevens ten aanzien van de afvalsoort in overeenstemming 
zijn met het aangeboden afval, mag het afval worden achtergelaten en waarmerkt de controleur de 
terreinbon. 

Let op: De terreinbon, bestemd voor verwerkingen op de stort, dient na goedkeuring altijd te 
worden voorzien van een inkeping. 

Let op: Het achterlaten van afvalstoffen zonder toestemming van de controleur is niet toegestaan. 

De chauffeur rijdt vervolgens terug naar de weegbrug en geeft de terreinbon aan de 
weegbrugmedewerker. 
De weegbrugmedewerker weegt het lege voertuig en de computer berekent op een weegbon het 
gewicht van de aangeboden afvalstoffen. Dit is het brutogewicht (het gewicht van het voertuig met 
de lading) minus het tarragewicht (het gewicht van het voertuig zonder lading). 
Bij containerregistratie wordt tevens het tarief van de afvalstoffenbelasting berekend. 
De vervoerder ondertekent het geleidebiljet voor ontvangst van de vracht. De chauffeur ontvangt 
daarna de originele weegbon en het blauwe en roze deel van het geleidebiljet. 
Het blauwe deel is bestemd voor de vervoerder. Het roze deel kan de vervoerder desgewenst naar 
de ontdoener sturen, opdat de ontdoener een bewijs heeft, dat zijn afvalstoffen aan Twence zijn 
afgegeven. Het is belangrijk, dat de chauffeur de aan hem verstrekte originele weegbon afgeeft aan 
de ontdoener, omdat deze slechts eenmalig wordt verstrekt. 
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3. Controle van afvalstoffen 
In hoeverre afvalstoffen bij Twence mogen worden verwerkt of opgeslagen, is vastgelegd in een 
aantal vergunningvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn samen met een aantal administratieve 
voorwaarden vastgelegd in dit document. 
Er zijn drie verschillende controles om te controleren of het afval overeenkomt met het 
omschrijvingsformulier. 
• de gewone controle. Deze bestaat uit een visuele controle bij binnenkomst of bij het stortpunt. 
• de steekproefsgewijze controle. Op willekeurige momenten wordt een vracht gecontroleerd op 

de aard, de samenstelling en de herkomst van de aangeboden afvalstoffen. 
• de uitgebreide controle. Deze controle wordt uitgevoerd bij: 

1. een steekproef; 
2. als de verwerker twijfelt of de aard van de samenstelling niet overeenkomt met de 

vooraanmelding; 
3. als de gewone controle daartoe aanleiding geeft. 

Blijkt uit de controle dat deze afvalstoffen niet in de inrichting mogen worden verwerkt, dan 
moeten deze op kosten van de aanvrager/eigenaar worden afgevoerd naar een daartoe geeigende 
en aangewezen verwerkingsinrichting of geretourneerd worden naar de eigenaar. 
Van feitelijke acceptatie is pas sprake als de aangeboden afvalstoffen na controle zijn verwerkt. 

4. Weekfactuur 
Indien opgenomen als debiteur wordt aan de klant een weekfactuur toegezonden op basis van de 
aard en de hoeveelheid van het aangeboden afval. 

5. Geen rechten aan voorwaarden 
Aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Mocht dit zich voordoen dan ontvangt u 
hierover tijdig bericht. 

6. Minimum orderbedrag 
V~~r elke levering geldt een minimum orderbedrag van € 35,- excl. BTW. Dit geldt niet voor 
leveringen die contant of middels pin worden betaald. V~~r deze leveringen geldt een minimum 
orderbedrag van € 16,81 excl. BTW. 

Er is gekozen voor een systematiek van variabele toeslagen. De toeslag bedraagt het minimale 
orderbedrag van € 35,- verminderd met de waarde van de levering. Voorbeeld: indien er een 
levering plaatsvindt met een waarde van € 20,- zal de toeslag € 15,- bedragen. 

Omdat het een minimum orderbedrag per levering betreft, is het derhalve mogelijk dat op een 
factuur meerdere keren een toeslag in rekening wordt gebracht indien er in 1 factuurperiode vaker 
een levering heeft plaatsgevonden met een waarde onder het minimum orderbedrag van € 35,-. 

7. Registratie als debiteur 
Ontdoeners die regelmatig grote hoeveelheden afvalstoffen bij Twence aanleveren, dienen zich aan 
te melden als debiteur. Nadat Twence de kredietwaardigheid heeft getoetst bij Atradius (voorheen 
Gerling NCM) voigt opname in het debiteurenbestand. De ontdoener wordt opgenomen voor 
maximaal de door Atradius verstrekte kredietlimiet, verminderd met de nog eventueel bij Twence 
openstaande facturen. 

Ontdoeners van kleine hoeveelheden die niet in het debiteurenbestand zijn opgenomen kunnen de 
aangeleverde afvalstoffen aileen middels pinbetaling bij de weegbrug afrekenen. 
U ontvangt dan bij terugweging een weegbon met daarop het verschuldigde bedrag. Dit kan 
vanzelfsprekend tot enige vertraging voor u en/of de vervoerder leiden bij de afhandeling van de 
weegformaliteiten. 
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2.2. Acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen 
Inleiding 
Uit oogpunt van veiligheid voor de ontdoener en de ontvanger van asbesthoudend afval heeft Twence een 
aantal regels opgesteld. Dit vereist enige toelichting. De risico's die men loopt bij blootstelling aan as best
vezels worden verondersteld bij u bekend te zijn. Het vrijkomen van asbest(vezels) dient voorkomen te 
worden. Dit kan door een geborgde wijze van de behandeling van asbestafval. 

Bronnen van asbestafval 
Objecten 
Onder object wordt verstaan: apparaat, transportmiddel, constructie of installatie, niet zijnde een bouw
werk in de zin van de Woningwet. In de afgelopen decennia is in tal van objecten asbest verwerkt. 
Voorbeelden daarvan zijn onder andere: stoomketels met bijbehorende installaties en ovens. Bij de sloop 
van deze objecten, maar ook bij revisie en onderhoud van deze objecten, kan as best vrijkomen. 
Bouwwerken 
In het verleden is in tal van bouwwerken/constructies asbest toegepast. Bij de sloop van deze bouw
werken/constructies komt het asbestafval vrij. 
De huidige wetgeving met betrekking tot asbest is zodanig, dat al het asbestafval dat vrijkomt tijdens 
sloop, revisie en onderhoud - op de plaats waar het vrijkomt - gescheiden van andere afvalstoffen direct, 
deugdelijk dubbel verpakt moet worden. Dit dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat er geen 
asbestvezels of asbeststof kan vrijkomen. 
Ook het asbestafval dat vrijkomt bij particulieren moet op de plaats waar het vrijkomt zodanig worden 
behandeld en verpakt dat er geen asbest, noch als vezels, noch als asbeststof in het milieu terecht kan 
komen. 

Aanbieden (door bedrijven) van asbesthoudende afvalstoffen 
Onder de volgende condities kan het hierboven vermelde asbesthoudend afval op de gecontroleerde 
stortplaats van Twence worden afgeleverd. 

Wekelijks kan er asbestChoudend) afval aangeleverd worden in: 
- hef- en tilbare verpakkingen of; 
- in container big bags. 

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u hieronder. 
Aanlevering in big bag of andere tilbare verpakking kan na vooraanmelding plaatsvinden op woensdag van 
7.30 tot 16.00 uur. Big bags kunnen ook op afspraak geleverd worden. 
Het exacte tijdstip van levering wordt in overleg met de vervoerder door Twence vastgesteld. 

Voor specifieke projecten en/of partijen kunnen in overleg met de medewerker externe logistiek, 
aparte afspraken worden gemaakt, telefoonnummer 074 - 240 45 93. 

Levering in hef- en tilbare verpakkingen 
Verpakking 
Voorkomen moet worden dat asbestvezels bij de afvalverwerking vrijkomen. Daarom gelden voor het 
aanbieden van asbesthoudend afval de volgende voorschriften (waarin opgenomen de wettelijke voor
schriften) met betrekking tot verpakken: 

a. het asbestafval moet bevochtigd en luchtdicht verpakt zijn in een dubbele laag doorzichtig 
deugdelijk plastic; 

b. verpakkingsmateriaal moet zijn voorzien van een in het oog springende tekst, bijvoorbeeld 
"asbestafval, gevaarlijk bij inademing"; 

c. verpakkingsmateriaal moet vrij zijn van opschriften, die geen betrekking op de inhoud hebben; 
d. de verpakking moet bestaan uit een big bag of anderszins hef- dan wei tilbaar zijn . Dit kan zijn: 

Kleine verpakkingen asbest: 
Het materiaal met een maxima Ie hoogte van 1 meter en een maxima Ie lengte van 3 meter, dient op 
pallets te worden aangeleverd en vastgebonden te zijn. 
Pallets dienen losbaar op het transportmiddel geplaatst te zijn. 
In verband met beschadigingen is het stapelen van pakketten niet toegestaan. 
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Asbest in een big bag 
de big bag moet voldoende sterk zijn. Daamaast moet de big bag zijn voorzien van: 
- een dichtgebonden binnenzak; 
- een beschermende gewapende buitenzak, die dichtgebonden is; 
- aangenaaide hijsbanden en lussen. 
In de big bag mogen geen scherpe delen verpakt zijn. 

In overleg kunnen andere verpakkingsvoorwaarden worden overeengekomen. 

V~~r de verpakking mag ook gebruik gemaakt worden van in goede staat verkerende metalen 
dekselvaten, formaat 60 of 200 liter. In deze vaten moet een dichtgebonden plastic binnenzak aanwezig 
zijn. 
Deze asbesthoudende dekselvaten dienen op pallets aangeleverd te worden. 
Aile pallets, waarop asbesthoudend afval wordt aangeleverd, dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn, 
d~t verwerking zonder problemen kan plaats vinden. De pallets kunnen niet worden geretoumeerd. Het 
afval moet zodanig op de vrachtwagen geladen zijn, dat op de verwerkingsinrichting het lossen met een 
palletvork mogelijk is. 

Let op: Indien niet aan bovenstaande verpakkingsvoorschriften wordt voldaan, wordt de vracht 
geweigerd. 

Na melding van de chauffeur bij de weegbrug, afgifte van het ingevulde geleidebiljet en in ontvangst 
name van de terreinbon, vindt afvoer plaats naar de aangegeven verwerkingslocatie. 

Op de verwerkingslocatie is een shovelmachinist aanwezig, die het aangevoerde asbestafval lost met 
behulp van een shovel met palletvork. 

Asbest verdacht materiaal 
Verdacht materiaaJ, zoals bijvoorbeeld NT-platen, dient te worden behandeld als asbesthoudend materiaaJ. 
Hiervoor gelden de voorwaarden zoals hierboven genoemd. 

Let op: Stuifgevoelig asbest: verwerking hiervan geschiedt op de C3-deponie. Voor openingstijden C3-
deponie zie paragraaf 1. 
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3. Terrein- en veiligheidsregiement 
3.1. Aigemeen 
U dient bij het rijden op het terrein van de verwerkingsinrichting ook uw rijstijl zodanig aan te passen, dat 
geen hinder en/of gevaarJijke situaties ontstaan voor personeel en collega-chauffeurs. 
Het is aan de chauffeurs aileen toegestaan het voertuig tijdelijk te verlaten, indien hiervoor een 
aanwijsbare noodzaak bestaat. Bij het verlaten van het voertuig, anders dan in verband met het 
aanmelden bij de weegbrug en het lossen van de vracht, dient de motor van het voertuig te worden 
uitgezet en het voertuig te worden afgesloten. Tevens dient het voertuig zodanig te worden geparkeerd, 
dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen. 

Bij verplaatsing op het terrein van Twence en tijdens de afgifte van afvalstoffen gelden onder ander in 
verband met wettelijke (vergunning)voorschriften alsmede ten behoeve uw en onze veiligheid de 
navolgende voorschriften. 
De bepalingen van de wegenverkeerswetgeving en het reglement verkeersregels en verkeerstekens zijn 
op het gehele terrein van toepassing. 

U bent verplicht de gevraagde gegevens ten behoeve van het wegen en aanvaarden van de aangeboden 
afvalstoffen volledig en naar waarheid te verstrekken. 

Afvalstoffen kunnen aileen gedurende vastgestelde openingstijden worden aangeboden. 

Onze controleur geeft aan waar u het afval moet lossen. De routes op het terrein zijn aangegeven met 
borden. 

Nadat de weegbrug is gepasseerd, is het verplaatsen van afvalstoffen uitsluitend toegestaan in het 
voertuig waarin de terreinbon aanwezig is. U dient de routing te volgen zoals deze is aangegeven op de 
borden. 

Het lossen van afval mag aileen plaatsvinden na toestemming van onze controleur. 
Deze controleur is bevoegd om het storten van afval te weigeren, indien het afval volgens hem niet 
overeenkomt met hetgeen op de formulieren vermeld staat. 

Indien een chauffeur zijn containers(s) voor korte tijd op de containerwisselplaats wil laten staan dient hij 
hiervoor toestemming te vragen aan onze weegbrugmedewerker. Het is verboden om containers op de 
containerwisselplaats te plaatsen. De weegbrugmedewerker kan aanwijzingen geven om de vrachtwagen 
te parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaats bij de weegbrug. 

Indien u afvalstoffen aanlevert met bestemming stortvloer van de afvalverbrandingsinstallatie, dient u zich 
te houden aan de veiligheidsregels afvalverbrandingsinstallatie. Zie bijlage 3. 

Aanwijzingen van het personeel van Twence dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

3.2. Milieu 
Het aan te voeren afval moet zijn geborgen in goed gesloten en afgedekte wag ens. De belading moet 
zodanig zijn dat bij de aan- en afvoer, de omgeving niet verontreinigd kan worden. 
Dekzeilen, gaasnetten e.d. mogen (behoudens een verzoek daartoe van onze controleur om controle 
mogelijk te maken) aileen direct voorafgaand aan het lossen worden verwijderd. Dit om eventueel 
vroegtijdig verlies van afval te voorkomen. Indien afval op de stortplaats moet worden gelost, moeten 
dekzeilen en gaasnetten aan de voet van de stortplaats worden verwijderd. 

Let op: Dit is niet toegestaan op de "containerwisselplaats". 
Het afzeilen en afgezeild vervoeren moet zodanig geschieden, dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor 
anderen. Mocht er tijdens het afzeilen of nadien lading van het voertuig vallen, dan dient de vervoerder 
dit te allen tijde op te ruimen 
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Bij het verlaten van het terrein van de verwerkingsinrichting moeten eventueel aanhangend vUil, modder 
e.d. van de wielenjbanden zijn verwijderd. 

Voertuigen, die afkomstig zijn van het stortterrein, moeten in de (mobiele) wasstraat hun banden reinigen 
voordat zij het terrein van Twence verlaten. 

In de volgende gevallen dient u onmiddellijk uw contactpersoon of de Centrale Controlekamer van de 
verbrandigingsinstallatie te waarschuwen via een vast toestel 555 of via mobiel 074-24045 55: 
• Lekkage aan of uit uw voertuig; 
• Gemorste chemica lien; 
• Milieuverontreinigingen. 

Bij eventueel toch ontstane verontreinigingen moet u de noodzakelijke maatregelen nemen om verdere 
verontreiniging te voorkomen. 

3.3. Veiligheid 
Op aile losplaatsen geldt een rookverbod. 

Tijdens het openen van de deuren/klep van een (pers)container dient men bedacht te zijn op de mogelijk
heid dat, als gevolg van het wegnemen van de vergrendeling, de aanwezige druk van het verdichte afval 
op die deuren/klep leidt tot en met grate snelheid openslaan van die deuren/klep. 
Men dient derhalve een zodanige afstand tot de deuren/klep te bewaren dat men niet geraakt kan worden 
door een dergelijke openslaande deurjklep. 

Het losmaken van afval dat vastzit in een container (in de winterperiode betreft het vaak afval dat is 
vastgevroren aan de container), dient vanaf een veilige plaats te geschieden. Een veilige plaats betekent 
in ieder geval naast de container en wei op zodanige afstand van de container, dat de persoon in kwestie, 
na het losmaken van het afval, niet geraakt kan worden door dat vallende afval. 
Vraag zonodig aan de aanwezige shovelmachinist van de Twence om u - waar mogelijk met behulp van 
zijn shovel - te assisteren. 

Tijdens het laden en lossen respectievelijk het op - of afzetten containers, moeten de deuren goed zijn 
vastgezet. Voordat de chauffeur de locatie verlaat, dienen de deuren van de container gesloten te zijn en 
moet de container vlak op de wagen staan. 

Uit oogpunt van veiligheid van de ontvanger van asbesthoudend afval, heeft Twence een aantal nadere 
regels opgesteld. Deze regels vindt u in paragraaf 2.2. Het strikt handelen conform de inhoud hiervan 
geldt als minimumvereiste. 

Ongevallen en EHBO 

Meld een ongeval onmiddellijk aan de Centrale Controlekamer van de afvalverbrandingsinstallatie via een 
vast intern toestel 112 of via een mobiel 074-240 45 55. Geef duidelijk de plaats van het ongeval, de 
aard van de verwondingen, en het aantal slachtoffers van het ongeval aan. 

Bestrijden van brand 
Meld een (beginnende) brand onmiddellijk aan de Centrale Controlekamer van de afvalverbrandings
installatie via een vast intern toestel 112 of via een mobiel 074-240 45 55. 
Waarschuw andere werknemers in de omgeving en probeer vervolgens de brand te blussen met de 
beschikbare blusmiddelen 

Let op: Als aanbieder bent u verplicht uw chauffeur te informeren over de risico's met betrekking tot het 
bovenstaa nde. 

Extra instructie voor kleine klanten 
IJzer dient in een speciaal daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd. 
Voig verder de aanwijzingen van het person eel van de afvalverbrandingsinstallatie. 
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4. EURAL 
Op 8 mei 2002 is de Regeling Europese Afvalstoffenlijst kortweg EURAL genaamd in werking getreden. 
De EURAL wordt ingevoerd in de gehele Europese Unie. Met de EURAL wil de Europese Commissie het 
onderscheid tussen gevaarlijk afval (GA) en niet gevaarlijk afval (NGA) harmoniseren. Gevolg van de 
EURAL is dat sommige stoffen volgens het SAGA als bedrijfsafval (NGA) moeten worden aangemerkt, 
maar op grond van de EURAL als gevaarlijk afval eGA) en omgekeerd. 
Afvalontdoeners moeten nagaan of zij zich ontdoen van gevaarlijk afval of niet gevaarlijk afval op de wijze 
waarop het onderscheid in de EURAL wordt gemaakt. 
Twence zal opnieuw moeten vaststellen of zij gevaarlijk afval of niet gevaarlijk afval ontvangt, op basis 
van het nieuwe onderscheid conform EURAL. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor een aantal 
asbeststromen. U bent hierover geYnformeerd per brief van 23 april 2002. 
Voorts zal de EURAL de Nederlandse afvalstoffencodelijst vervangen zodra de "Algemene maatregel van 
bestuur melden en registeren" van kracht wordt (per 1 januari 2005)Tot deze datum zullen de meldingen 
overeenkomstig de reeds bestaande procedure plaatsvinden. Vooruitlopend hierop worden de euralcodes 
alvast in de vrije ruimte van het geleidebiljet vermeld. 

V~~r meer informatie heeft het ministerie van VROM een handreiking Europese afvalstoffenlijst uitgegeven 
deze is gratis te bestellen onder bij het distributiecentrum van VROM, telefoonnummer 0900 - 8052, 
faxnummer 0900 - 201 805 20. De handreiking geeft praktische uitleg over de werkwijze van de EURAL 
en bevat de gehele stoffenlijst. 

Let op: Indien uw afvalstroom in het SAGA een andere status heeft dan in de EURAL verzoeken wij u dit 
zo snel mogelijk aan Twence te melden. 
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5. Verwerkingsmethoden 

5.1. Recycling 

5. 7.7. Gft-compostering 

Omschrijving van de afvalstoffen 
Groente-, fruit- en tUinafval, ook wei Gft genoemd, bestaat uit twee delen. Het huishoudelijke Gft-afval is 
dat gedeelte van het huishoudelijke en grof huishoudelijke afval, dat van organische oorsprong is. 
Bedrijfsmatig Gft-afval is organisch afval van bedrijven en insteliingen dat wat betreft de samenstelling 
geheel vergelijkbaar is met huishoudelijk Gft (ook swill = kantine afval). 

Acceptatievoorwaarden 
Het Gft dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat het in de composteringsfabriek verwerkt kan 
worden. Dit houdt in dat: 
• Het Gft niet anaeroob (zonder zuurstof) mag zijn; 
• Het een dusdanige structuur moet hebben, dat beluchting en verwerking mogelijk zijn. 
Daarnaast mag de aangeboden partij of container niet bevatten: 
• meer dan 1 kg per ton aan voorwerpen die op de KGA-lijst voorkomen (hiertoe behoren onder meer 

batterijen, f1essen of verpakkingen met oplosmiddelen/olien/zuren/fotochemicalien, spuitbussen, 
bestrijdingsmiddelen, medicijnen, reinigingsmiddelen, injectienaalden, loodwikkels, oliefilters, 
verfafval en coatings, lijmresten, etc.); 

• meer dan 1 kg per ton aan kadaver of een ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval; 
• meer dan 50 kg per ton aan voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, 

kunststof of combinaties daarvan. Van een individueel component mag niet meer dan 10 kg per ton 
worden aangetroffen; 

• meer dan 10 kg per ton aan stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of een mengsel 
ervan; 

• dan 50 kg per ton aan zakken, uitgezonderd papieren zakken, met een inhoud kleiner dan 15 liter 
die worden gebruikt in keuken(bewaar)emmers. 

Bij het aanleveren moet de chauffeur zich aan de volgende regels houden: 
• er mag slechts 1 persoon de vrachtwagen verlaten om de laadklep te bedienen; 
• er mag aileen de hal binnengereden worden door een chauffeur, wanneer er op dat moment geen 

shovel aanwezig is in de hal; 
• er mag zich niet meer dan een vrachtwagen in de hal bevinden. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks naar de composteringsfabriek (Boeldershoek) verwezen. 

5.1.2. Groencompostering 

Omschrijving afvalstoffen 
Onder groenafval wordt verstaan, afval van plantaardige oorsprong dat vrijkomt bij het onderhoud van 
wegbermen, sloten, watergangen, gazons, beplantingen, plantsoenen, bospercelen en natuurgebieden en 
grof tuinafval afkomstig van particuliere huishoudens, dat afzonderlijk van het Gft-afval wordt 
aangeboden. De volgende categorieen groenafval kunnen worden onderscheiden: 
a. fijn of klein versnipperd groenafval met de volgende afmetingen: 

minimaal 75% van de snippers moeten een afmeting hebben van 0-50 mm (toegestane afwijking: ± 5 
gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 15% van de snippers mag een afmeting hebben van 50-75 mm 
(toegestane afwijking: ± 4 gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 9% van de snippers mag een afmeting hebben van 75-100 mm 
(toegestane afwijking: ± 2 gewichtsprocent van het totaal); 
maximaal 1% van de snippers mag groter zijn dan 100 mm 
(toegestane afwijking: ± 1 gewichtsprocent van het totaal). 

b. onverkleind snoeihout en kruidachtig materiaal (afmetingen delen langer dan onder a. aangegeven, 
diameter minder dan 40 cm); 

c. gras- en watercultures (afmetingen delen langer dan onder a. aangegeven); 
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d. stobben en stammen (diameter meer dan 40 cm); 
e. droog gras/hooi met een soortelijke gewicht minder dan 300 kg/m3 (geen balen). 

Acceptatievoorwaarden 
Het groenafval moet aan de volgende eisen voldoen: 
• het aangeboden groenafval mag geen grond of slib anders dan aanhangend bevatten. 

Indien een aangeboden partij meer dan 10% (gewicht) grond/slib bevat, wordt de partij afgekeurd, 
dit ter beoordeling van Twence; 

• het groenafval dient zo vers mogelijk te worden aangeboden. Het groenafval mag niet verdord of 
verdroogd zijn (dichtheid < 200 kg/m'). Ook mag er geen rotting zijn opgetreden. 
Rotting ontstaat met name indien grotere hoeveelheden maaisel voorgaand aan de afvoer te lang 
(= langer dan ca. 10 dagen) worden opgeslagen; 

• het aangeboden groenafvaJ mag geen zwerfvuiJ of voorwerpen van gJas, steen, papier, karton, 
keramiek, rubber, metaaJ textiel, kunststof of combinaties hiervan bevatten. Wordt er per 
aangeboden partij meer dan 2,5% (gewicht) van bovengenoemd materiaal aangetroffen, dan wordt 
de partij afgekeurd; 

• het groenafval mag geen voorwerpen uit de KGA-lijst bevatten (hiertoe behoren onder meer 
batterijen, fJessen of verpakkingen met oplosmiddelen/olien/zuren/fotochemicalien, spuitbussen, 
bestrijdingsmiddelen, medicijnen, reinigingsmiddelen, injectienaalden, loodwikkels, oliefilters, 
verfafval en castings, lijmresten, etc.). Indien een aangeboden partij per ton meer dan een 
voorwerp uit deze lijst bevat, dan wordt de partij afgekeurd; 

• het groenafval mag geen dierlijk afval (kadavers of een ander voor destructie bestemd dierdeel of 
slachtafval) bevatten. Het aantreffen van dit afval in een partij groenafval leidt tot afkeur; 

• het groenafval mag geen swill, mest, verontreinigde grond, riool- of kolkenslib, ander grondachtig 
en slibachtig materiaal of andere afvalstoffen bevatten. Indien een aangeboden partij meer dan 1% 
(gewicht) van de bovengenoemde materialen bevat, dan wordt de partij afgekeurd, dit ter 
beoordeling van Twence. 

Bij het aanleveren moet de chauffeur zich aan de volgende regel houden: 
• er mag slechts een persoon de vrachtwagen verlaten om de laadklep te bedienen. 

Verwerking 
Het afval gaat rechtstreeks naar de groencomposteringinstallatie. 
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5.1.3. Grondbank 

De grondbank Twence verzorgt de volgende activiteiten: 
• adviseren en bemiddelen bij transacties van gronden en secundaire bouwstoffen. Dit betreft een 

makelaarsfunctie waarbij de grond na bemiddeling door de grondbank van eigenaar verandert; 
• bieden van (tijdelijke) opslagfaciliteiten; 
• overnemen van gronden; 
• leveren van gronden en bouwstoffen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. 

Omschrijving afvalstoffen 
Gronden (licht) verontreinigd en bouwstoffen (licht) verontreinigd waarvan nuttige toepassing als bouw
stof, is toegestaan volgens Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming van 23 november 
1995, staatsblad 1995, 567, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 juli 2000, staatsblad 2000, 352. 

Acceptatievoorwaarden 
Levering aan de grondbank vindt plaats na het sluiten van een overeenkomst waarin aanlevertarief, 
samenstelling, keuringskosten en overige kosten zijn vastgelegd. De grond wordt aangevoerd naar de 
grondbank, waarna het in het depot wordt gezet en gekeurd. Indien de grond voldoet aan de 
specificaties die worden gesteld in de overeenkomst, wordt de grond in eigendom overgenomen en 
conform de overeenkomst gefactureerd. 
De grond mag geen bodemvreemd materiaal bevatten. 
Na het halen of afleveren van grond bij de grondbank dient de vrachtwagen door de wasstraat te 
rijden. 

Verwerking 
De overgenomen grond en bouwstoffen worden afgezet voor hergebruik in werken zoals ophogingen of 
aanvullingen. Derden kunnen deze materialen uit de grondbank overnemen. 

De grondbank van Twence is gecertificeerd conform de BRL 9308. 
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5. 7.4. Houtrecycling 

Omschrijving afvalstoffen 
Houtafval en resthout afkomstig van (ver)bouw- en sloopactiviteiten door bedrijven en particulieren 
en van bedrijfsprocessen. Het materiaal wordt onderscheiden in drie kwaliteiten: A-, B- en C-kwaliteit. 

Acceptatievoorwaarden 
Aigemeen 

Metaaldelen op of in het hout, zoals nieten of klemmen, spijkers, zwakkere schroeven, bouten en 
bandstaal mogen de rondstaalsterkte van 10 mm niet overschrijden; 
Het hout dient vrij te zijn van antimagnetische metalen (aluminium, koper, etc.); 
Het materiaal moet vrij zijn van rot en schimmel; 
De aangeboden partij dient vrij te zijn van losse afvalstoffen, voorwerpen of materialen, zoals glas, 
stenen, beton, grond, dakpannen, tegels, folie, schuim, plastic leidingen, cement, zaagsel, 
verpakkingen (verf, kit, schuim, etc.), (delen van) golfplaten, dakbedekking, metalen en asbest; 
De auto's/containers moeten voor belading bezemschoon zijn om verontreiniging van het hout te 
voorkomen; 
Groenhout wordt niet geaccepteerd. Dit kan worden aangeboden bij de groencompostering. 

Eisen kwaliteit A-hout 
Ais A-kwaliteit hout kan worden geaccepteerd: 
• schoon, onbehandeld en niet ge'impregneerd houtafval van aile soorten; 
• verpakkingsmateriaal van hout; 
• houtverpakking voor machines en aanverwante producten; 
• schoon bouwhout met maximaal 10% geverfd oppervlak. 
Ais A-kwaliteit hout kan niet worden aangenomen: 
• pallets met kunststof klossen of klossen van geperst hout; 
• kabeltrommels (hulzen) met metaalomhulsels; 
• hout van B- en C-kwaliteit (en hout dat niet als B-kwaliteit kan worden aangenomen); 
• houtmateriaal met kunststof of folie verwerkt. 
Indien A-hout is verontreinigd met bovengenoemde materialen, kan het hout worden geaccepteerd als 
B-of C-hout of worden de extra sorteer- en verwerkingskosten bij de aanbieder in rekening gebracht. 

Eisen kwaliteit B-hout 
Ais B-kwaliteit kan worden geaccepteerd: 
• hardboard; 
• zachtboard; 
• geplastificeerde houtsoorten; 
• spaanplaat; 
• vezelplaat; 
• geperst hout; 
• gebruikte meubels (geen rotan) zonder bekleding; 
• pallets met klossen van geperst hout. 
Ais B-kwaliteit kan niet worden aangenomen: 
• hout van C-kwaliteit (bielzen en andere ge'impregneerde of gecreosoteerde houtsoorten); 
• gebruikte meubels met bekleding; 
• hout met aanhangend of daarop bevestigd textiel, zand/grond, specie, puin, beton, dakbedekking, 

teer of teerachtig materiaal, plastic/kunststoffen, papier en karton; 
• pallets met kunststof klossen. 
Indien B-hout is verontreinigd met bovengenoemde materialen kan het hout worden geaccepteerd als 
C-hout of worden de extra SOrteer- en verwerkingskosten bij de aanbieder in rekening gebracht. 

Eisen kwaliteit C-hout 
Ais C-kwaliteit hout kan worden geaccepteerd: 
• bielzen; 
• ge'impregneerd hout; 
• gecreosoteerd hout. 

Verwerking 
Acceptatie vindt plaats per partij. Hout van C-kwaliteit kan worden beoordeeld als gevaarlijk afval. 
De verwerking is afhankelijk van de kwaliteit. 
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5.1.5. Gevaarlijk Afval (GA) en Klein Chemisch Afval (KCA) 

1.1. Omschrijving afvalstoffen 
Met de benaming 'gevaarlijk afval' wordt chemisch en gevaarlijk afval van bedrijfsmatige herkomst 
aangeduid. In het blad 'Verwerkingstarieven gevaarlijk afval' wordt een opsomming gegeven van een 
beperkt aantal afvalstoffen die als zodanig moeten worden beschouwd. Bij het regionale depot van Twence 
op de Boeldershoek kan klein gevaarlijk afval meestal worden ingenomen, mits aan geldende 
voorschriften wordt voldaan. 

Vergelijkbaar afval van huishoudens wordt 'Klein Chemisch Afval' of kortweg 'KCA' genoemd. Dit afval kan, 
mits goed verpakt, bij gemeentelijke KCA-depots, inzamelvoertuigen (chemokarren), winkels, etc. worden 
ingeleverd. 

1.2. Acceptatievoorwaarden 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op afgifte van gevaarlijk afval bij het regionale depot 
van Twence op Boeldershoek. 

1.2. ,. Vooraanmelding 
Neem voor iedere aanlevering van gevaarJijk afval altijd eerst (telefonisch) contact op met het regionale 
depot, telefoonnummer 074 - 240 43 70, faxnummer 074 - 240 43 75. 
Alhier staat men u graag te woord mocht u vragen hebben met betrekking tot de afvoer, verpakking of 
verwerking van gevaarJijk afval. 
1.2.2. Samenstelling 
Bij gerede twijfel omtrent de chemische aard en samenstelling van het aangeboden afval en bij 
ondeugdeJijke verpakking kan het afval ten allen tijde worden geweigerd. Voor gevaarlijk afval met 
buitengewone risico's kan door ons vooraf een nadere (schriftelijke) omschrijving worden verlangd 
alvorens eventueel tot acceptatie over te gaan. 
1.2.3. Indeling 
Bij het sorteren van gevaarlijk afval dient u de indeling aan te houden zoals deze is weergegeven in het 
blad 'Verwerkingstarieven gevaarJijk afval'. 
1.2.4. VLG 
Verpakking en vervoer van gevaarJijk afval boven de vrijgestelde hoeveelheden moeten voldoen aan het 
gestelde in het VLG. 
a. Aigemene verpakkingsvoorschriften 

Bij aanlevering van gevaarlijk afval gelden de onderstaande verpakkingsrichtlijnen: 
De verpakking moet: 
a) deugdelijk zijn en goed gesloten; 
b) bestand zijn tegen de inhoud en aan de buitenzijde schoon; 
c) normale vervoershandelingen kunnen doorstaan. 
V~~r vloeistofhouders (verpakkingen) geldt dat deze vaor maximaal 90% mogen zijn gevuld. 

b. Specifieke verpakkingsvorm 
Gevaarlijk afval moet zijn verpakt in UN-goedgekeurde houders. Deze houders zijn te herkennen aan 
een code die begint met de letters 'UN' en eindigt met de laatste twee cijfers van het jaar van 
productie van de houder, waarbij tevens geldt dat deze niet ouder mag zijn dan vijf jaar. 
Houders met de letter '5' in de code zijn niet geschikt voor vloeistoffen! 
Geschikt verpakkingsmateriaal is tegen kostprijs verkrijgbaar bij het regionale depot. 
Zie hiervoor het blad 'Tarieven verpakkingsmaterialen'. 

c. Transport 
Gevaarlijk afval dient door de aanbieder zelf, of in diens opdracht door een derde, naar het regionale 
depot te worden gebracht. In uitzonderingssituaties kan het afval eventueel door ons worden opgehaald. 

1.2.5. Registratie 
Na acceptatie wordt door Twence een afgiftebewijs verstrekt. Met behulp hiervan 
kunt u aan het bevoegd gezag aantonen dat u zich op juiste wijze van het afval heeft ontdaan. 
1.2.6. Melding 
V~~r afgifte van gevaarlijk afval aan het regionale depot hoeft u geen melding te doen aan het LMA, tenzij 
u zelf inzamelaar bent. 

Afvoer en verwerking 
Na identificatie en (tijdelijke) opslag van het afval wordt, afhankelijk van de chemische aard en 
samenstelling, hergebruik of een andere vorm van (eind)verwerking toegepast. 
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Het ROS accepteert al het wit- en bruingoed (alles waar een stekker aan zit of wat op batterijen werkt) 
atkomstig uit huishoudens. Hieronder wordt verstaan: 
• koel- en vriesapparatuur; 
• verwarmingsapparatuur; 
• warmwaterapparatuur; 
• was- en wasdroogapparatuur; 
• apparatuur voor koken, bakken of braden; 
• geluidsapparatuur; 
• beeldontvangstapparatuur; 
• elektrische en elektronische oplaadapparatuur; 
• elektrische en elektronische keukenapparatuur; 
• elektrisch en elektronisch gereedschap; 
• andere elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur. 

Tevens worden ICT-stromen geaccepteerd. Dit zijn: 
• computers; 
• papierbedrukkende apparaten; 
• telecommunicatie-apparatuur. 

Vergelijkbare apparatuur afkomstig van bedrijven (bijvoorbeeld koelkast of magnetron) en grote koel- en 
vriesapparatuur (zoals koelvitrines en diepvrieseilanden) worden ook ingenomen. V~~r meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Sales. 

Acceptatievoorwaarden 
Het in te nemen wit- en bruingoed en ICT-materiaal moet volledig en intact zijn. Dat wil zeggen dat de 
belangrijkste samenstellende onderdelen aanwezig zijn en een geheel vormen en dat de beeldbuizen 
niet gebroken zijn. De apparaten dienen voor aanlevering te zijn ontdaan van eventuele 
verontreinigingen; 
V~~r los elektronisch schroot (Iosse printplaten, onderdelen) kunnen aparte afspraken worden 
gemaakt; 
Aile grote apparaten dienen rechtop te worden getransporteerd en niet gestapeld; 
Koelapparaten moeten zodanig worden getransporteerd dat de risico's op schade minimaal is; 
De apparaten dienen voor en tijdens het transport lekvrij en droog te blijven; 
Olielekkende apparaten, zoals compressoren kunnen niet worden geaccepteerd; 
Apparaten moeten vrij zijn van organische verontreinigingen en geen gezondheidsrisico's opleveren. 
Apparaten mogen dus geen milieuschadelijke stoffen lekken of anderszins verspreiden; 
Klein wit- en bruingoed en ICT-materiaal dient gesorteerd volgens de handleiding aangeleverd te 
worden in verzamelcontainers met een maximale inhoud van 1 m' (palletboxen). 
Deze handleiding is opgesteld door Twence en kan verkregen worden bij het ROS; 
Verzamelcontainers moeten met een heftruck gelost kunnen worden; 

- Verzamelcontainers (palletboxen) kunnen onder voorwaarden bij het ROS geleend worden; 
Het lossen van de apparaten moet, tenzij anders is overeengekomen, door de aanbieder worden 
verzorgd; 
Bij leveringen met voertuigen zonder laadklep moeten grote apparaten op pallets staan en 
vastgebonden zijn; 
V~~r het afleveren van goederen moet vooraf (minimaal 24 uur) met het ROS een afspraak worden 
gemaakt; 
Op verzoek kan met Twence een contract worden afgesloten voor het transport en afvoer van wit- en 
bruingoed of ICT-materiaal; 
Bij aankomst en vertrek vindt registratie plaats en wordt het voertuig gewogen; 
Indien bedrijfsmatige apparaten worden aangetroffen tussen de aanbiedingen, worden deze 
overeenkomstig gefactureerd; 
Apparatuur mag niet worden geperst, gekraakt of anderszins verkleint of in delen worden 
gedemonteerd. 

Acceptatievoorwaarden Twence B. V. r 19 
1 januari 2004 



\ 

Acceptatievoorwaarden 2004 

Verwerking 
Het ROS in het kader Van de landelijke vetWijrleringsstructuur voor wft- en bruingoed heeft een 
inzamelende en coordinerende rol. De ingenomen apparatuur wordt na sortering, scheiding en eventuele 
bewerking opgeslagen. Vervolgens wordt het getransporteerd naar gespecialiseerde herverwerkers, waar 
de apparatl,Jur verdet wordt verwerkt ten behoeve van product- en materiaalhergebruik. 

Zie verder onze handleiding voor medewerkers op afvalbrengpunten en inzamelaars. Dit document geeft 
een nadere specific:ering van de in de regeling wit- en btuingoed genoemde producten ten aanzien van de 
verpakkingswijze en aanmelding. Een kopfe van dft document kan wordenopgevraagd blj de afdeling 
Marketing & Sales. 
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5.2. Eindverwerking 

5.2.1. Verbranding - afva/verbrandingsinstal/atie (aviJ 

Omschrijving afvalstoffen 
Het gaat om brandbaar huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dat niet her te 
gebruiken is. 
Bed rijfsafva I komt vrij bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, instellingen, instituten, horeca, campings 
en ziekenhuizen (intramuraal). 

Aanlevervoorwaarden en acceptatievoorwaarden 
Deze specifieke aanlevervoorwaarden verbranden zijn van toepassing op iedere levering van afvalstoffen 
met bestemming afvalverbrandingsinstallatie (avi) van Twence. 

Aanlevering van afvalstoffen 
De door de ontdoener aan de afvalverbrandingsinstallatie aan te leveren afvalstoffen dienen te voldoen 
aan de in de algemene leveringsvoorwaarden gehanteerde definitie van het begrip "afvalstoffen". 
a. Volgens de vergunning mogen bij de afvalverbrandingsinstallatie aileen niet gevaarlijke afvalstoffen 

worden verwerkt die niet vallen onder de volgende regelgeving: 
• Destructiewet; 
• Bestrijdingsmiddelenwet; 
• Kernenergiewet; 
• Besluit verwijdering wit- en bruingoed. 

b. Afvalstoffen die volgens de vergunning niet bij de afvalverbrandingsinstallatie mogen worden verwerkt, 
zijn: 
• autowrakken; 
• gevaarlijke afvalstoffen 
• KGA (medicijnen, partijen verf, harsen); 
• kadavers of gedeelten van kadavers en slachtafval; 
• explosieve stoffen; 
• asbesthoudende stoffen; 
• specifiek ziekenhuisafval zoals: 

* menselijke anatomische resten; 
* proefdieren en delen hiervan; 
* beddingsafval afkomstig van proefdieren; 
* afval van microbiologische laboratoria dat bacterieel, viraal of met schimmels besmet is; 
* bloed, plasma en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen; 
* filtermateriaal gebruikt bij nierdialyse; 
* cytostatica; 
* scherpe voorwerpen zoals injectienaalden, afgeknipte capillairen, scalpels, glazen bloedbuizen. 

c. Niet verwerkbaar afval is: 
afval dat niet brandbaar is en afval dat wei brandbaar is of maar niet verwerkbaar is gebleken en afval 
dat volgens de vergunning niet verwerkt mag worden. 

De volgende afvalstromen zijn onder andere niet verwerkbaar in de afvalverbrandingsinstallatie van 
Twenee. 
• hars en harde kunststoffen met een massieve diameter van ~ 30 em; 
• materiaal dat stofvorming tot gevolg heeft; 
• glas, meer dan 20% van de vraeht; 
• metalen delen met een massieve dikte van meer dan 1 em (i.v.m. shredderen); 
• puin, stenen, meer dan 20% van de vraeht; 
• rubber (grate hoeveelheden); 
• rollen textiel, papier, kunststof e.d. met een diameter groter dan 25 em; 
• zouten; 
• seheepstouw, langer dan 1 meter; 
• slib:!: 25% droge stof; 
• boomstammen/stronken met een diameter> 50 em; 
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• vrachten met blik en aluminium; 
• vrachten met verf, lijm en/of medicijnen; 
• grafietmatten 
• balken met een diameter van> 50 cm. 

Aanlevervoorwaarden 
Het afval moet stuifvrij en afgedekt met een dekzeil aangeboden worden. 
De afmeting van afvalstoffen die bij de afvalverbrandingsinstallatie worden aangeboden mag niet 
groter zijn dan 1 x 1,5 x 3 meter. 

- AfvaJ afkomstig van brandhaarden dient aJtijd op de inspectieband worden gestort. 
U dient de afvalstromen, zoals hierboven genoemd, zoveel mogelijk gescheiden te houden van het 
afval dat ter verbranding wordt aangeboden. Daarmee voorkomt u dat een hele partij geweigerd 
wordt. Bovendien mogen deze materiaJen, voor zover niet gemengd met brandbaar afval, nog gestort 
worden. 
Indien het afval te grof is, kan het na verkleining uiteraard alsnog worden aangeboden. 
V~~r overleg of - en onder welke condities - van de verkleiningsapparatuur van Twence gebruik 
gemaakt kan worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Sales. 
Bij twijfel over het bovengenoemde of bij aanbieding van een geringe partij, dat als niet verwerkbaar 
is gekenmerkt, alsmede vernietiging van vertrouwelijk afval kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Sales, telefoonnummer 074 - 240 45 93. In dat geval zal de partij individueel beoordeeld 
worden. 

(Fysieke) controles 
Op iedere vracht die bij de afvalverbrandingsinstallatie wordt aangeleverd wordt door een controleur een 
(fysieke) controle uitgevoerd. Onderscheid wordt gemaakt in drie soorten (fysieke) controles: 
1. Beperkte controle; 
2. Uitgebreide controle; 
3. Controle door monsterneming. 

1. De beperkte controle wordt uitgevoerd: 
• op aile vrachten waarbij geen uitgebreide controle of een controle door monsterneming plaats 

vindt. 

2. De uitgebreide controle wordt uitgevoerd via de inspectieband: 
a. steekproefsgewijs bij minimaal 5% van de vrachten huishoudeJijk afval; 
b. steekproefsgewijs bij minimaal 10% van de vrachten bedrijfsafval; 
c. bij verdachte vrachten. 
De verdachte vrachten of anderszins door Twence aangegeven vrachten kunnen binnen de steekproef 
vallen. De te controleren vrachten worden op de terreinbon duidelijk vermeld en/of door de 
medewerker op de stortvloer aangegeven. 

3. De controle door monsterneming wordt uitgevoerd: 
• bij verdachte vrachten. De verdachte vrachten kunnen binnen de steekproef vallen. 

In geval van controle door monsterneming worden van de vracht door een controleur van Twence 
twee monsters genomen conform ontwerpnorm NVN 5860, welke worden voorzien van een label. 
Op dit label staan de datum van aanlevering en het afvalstroomnummer vermeld. Een monster 
blijft achter bij de afvalverbrandingsinstallatie. De verwerker laat dit monster analyseren door een 
laboratorium met STERLAB erkenning. Het andere monster wordt verzegeld en aan de transporteur 
mee gegeven voor eventuele contra-expertise. 

De (fysieke) controle vindt plaats op het stortbordes: 
• Aan de hand van de aan de verwerker in de vergunning opgelegde verplichtingen; 
• Op aanwezigheid van afwijkende/verdachte delen. Zie punt 2a tim 2c. 
• De transporteur van de vracht dient op verzoek van de controleur de terreinbon te overhandigen en 

de vracht op een door de controleur aan te wijzen plaats uit te storten. 
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• Van zowel de uitgebreide controle als de controle door monsterneming wordt een inspectierapport 
opgesteJd door of in opdracht van de controJeur. Dit inspectierapport moet door de transporteur van de 
vracht worden ondertekend. Met deze ondertekening verklaart de transporteur getuige te zijn geweest 
van de monsterneming dan wei de resultaten van de uitgebreide controle. De transporteur kan, mede 
namens de ontdoener, Twence machtigen voor het uitvoeren van de inspectie buiten zijn aanwezigheid, 
waarbij de transporteur en de ontdoener vooraf verklaren akkoord te gaan met de uitkomst van de 
inspectie en de gevolgen daarvan. 

Acceptatievoorwaarden 
- Acceptatie algemeen. Zie paragraaf 2. 

Acceptatie specifiek voor de afvalverbrandingsinstallatie. 
Van acceptatie in de zin van dit artikel is sprake indien de aangeleverde vracht in de stortbunker van 
de afvalverbrandingsinstallatie is gestort en vermengd is met andere afvalstoffen. Vanaf dat moment 
gaat tevens het eigendom van de afvalstoffen op de afvalverbrandingsinstallatie over. Indien een 
vracht die door een ontdoener wordt aangeleverd reeds in de stortbunker is gestort en deze vracht 
nog als zodanig herkenbaar is, is nog geen sprake van acceptatie van deze vracht en kan deze vracht 
alsnog worden geweigerd. 
Indien na een controle, zoals genoemd onder punt 4 blijkt dat: 
• de aangeleverde afvalstof (eventueel na analyse van het monster) niet overeenkomt met de 

afspraken zoals gemaakt in het door beide partijen ondertekende omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen en/of; 

• meer dan 5 kg gevaarlijk afval of meer dan 1 % niet gevaarlijk afval als afwijkende/verdachte delen 
in de vracht worden aangetroffen; 

• de vracht materia/en bevat zoals bovengenoemd; 
dan kan de controleur de vracht geheel of gedeeltelijk afkeuren. 

De ontdoener zal door de controleur onverwijld op de hoogte worden gebracht van de afkeuring van 
(een deel van) de vracht. De afgekeurde vracht dient onverwijld door de ontdoener van het terrein van 
de afvalverbrandingsinstallatie te worden verwijderd. Indien de ontdoener hieraan niet voldoet, draagt 
de afvalverbrandingsinstallatie hier zorg v~~r. De kosten hiervan komen voor rekening van de 
ontdoener. In geval van afkeuring wordt de terreinbon niet gewaarmerkt. 
Vrachten waarop controle door monsterneming heeft plaatsgevonden en die nog niet zijn 
geaccepteerd, worden door de afvalverbrandingsinstallatie opgeslagen. 
Zodra de analyseresultaten bekend zijn, besluit de verwerker of de vracht al dan niet kan worden 
geaccepteerd. 
• Indien de vracht wordt geaccepteerd, draagt de afva/verbrandingsinstallatie zorg voor de 

verwerking van de vracht. Aan de ontdoener worden in dat geval geen extra kosten berekend. 
• Bij een niet geaccepteerde vracht krijgt de ontdoener de gelegenheid om, binnen 2 uur na 

berichtgeving per telefoon of fax van het niet accepteren van de vracht, de overtreding te 
aanschouwen en de vracht te verwijderen. Verwijdering binnen 2 uur is niet mogelijk wanneer het 
gevaarlijk afval of andere bij wet of regelgeving verboden leveringen betreft. Zie hiervoor de 
algemene leveringsvoorwaarden 

Indien de ontdoener de geweigerde vracht niet binnen de zoals hierbovengenoemde termijn verwijdert, 
draagt de afvalverbrandingsinstallatie zorg voor transport en verdere milieuhygienisch verantwoorde 
verwerking van de afvalstoffen bij derden. Aile kosten verbonden aan deze verwerking komen voor 
rekening van de ontdoener. 
Indien de vracht is geaccepteerd in de zin van dit artikel vindt een uitweging door het weegbrug
personeel plaats en wordt een weegbon uitgedraaid. Het nettoresultaat van de in- en uitweging 
bepaalt bindend de door de ontdoener aangeleverde hoeveelheid. 
De gewaarmerkte weegbon is het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid afval door of namens de 
ontdoener bij de afvalverbrandingsinstallatie is aangeleverd . 

Verwerking 
Het afval wordt, eventueel verkleind, opgemengd met ander afval waarna het verbrand wordt in de 
afvalverbrandingsinstallatie. 
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5.2.2. Integra/e stort 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval dat vrijkomt bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, instellingen, instituten, horeca, campings, 
huishoudelijke activiteiten en ziekenhuizen (intramuraal). 

Acceptatievoorwaarden 
Afval voor de eindverwerking kan aileen dan geaccepteerd worden indien het gaat om niet 
herbruikbaar, niet te verbranden afval, niet vallend onder stortverboden. 
Niet geaccepteerd worden de volgende afvalstromen: 
• gevaarlijk afval bedoeld in artikel 1.1 Wet milieubeheer; 
• kadavers of gedeelten van kadavers en slachtafval; 
• landbouwbestrijdingsmiddelen; 
• stoffen die ioniserende stralen uitzenden; 
• explosieve stoffen; 
• wit- en bruingoed. 
Indien het afval verontreinigd is met asbest, wordt het dienovereenkomstig behandeld. 
Zie hiervoor verder "Sedrijfsafval" van deze paragraaf. 

Voor elke afzonderlijke afvalstroom gelden andere acceptatievoorwaarden. Hieronder worden deze per 
stroom beschreven. 

Gemeentelijk afva/ 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval dat vrijkomt bij huishoudelijke of vergelijkbare activiteiten. Het afval wordt door of namens de 
gemeente gescheiden ingezameld en rechtstreeks of via een overlaadperron aan de verwerker 
aangeboden. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval mag geen organisch, gevaarlijk en/of asbesthoudend afval bevatten. 

- Ais het afval afkomstig is van een overslagperron, overlegt de betreffende gemeente periodiek 
opgaven van herkomst en samenstelling. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks op de eindlocatie verwerkt. 

Reinigingsdiensten afval / natte afvalstoffen 

Omschrijving afvalstoffen 
Afval afkomstlg Ult putten, kolken, riolen, bezinkputten, vijvers, waterlopen en sedimentatie. 

Acceptatievoorwaarden 
Aanmeldlng dlent per partij plaats te vinden. 
Het afval mag geen stoffen bevatten die volgens de regelingen van de geldende vergunning zijn 
uitgesloten. 
Er dient een bij de vracht behorende getekende adressenlijst bij iedere vracht aan de weegbrug 
overhandigd te worden. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks naar het stort verwezen, waar het direct wordt verwerkt en afgedekt. 
Vanuit de steekproefcontroles kan het afval ook naar een tussenopslag doorverwezen worden. 
Na inwerkingtreding van het stortverbod zal het materiaal worden opgeslagen in afwachting van verdere 
bewerking en hergebruik. 
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Afval dat vrijkomt bij bedrijfsmatige activiteiten, bedrijven, insteliingen, instituten, horeca, campings en 
dergelijke. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval dient afgedekt aangeleverd te worden; 
Het afval moet stuifvrij worden aangeleverd (nat of verpakt); 
Er mag geen gevaarlijk of asbesthoudend, verdacht of daarop gelijkend materiaal aanwezig zijn in het 
afval; 
Het betreft niet te hergebruiken, niet te verbranden afval; 

- Vaten/big bags em') aanleveren op deugdelijke pallets. 

Verwerking 
Het afval kan afhankelijk van de samenstelling rechtstreeks op de stort worden verwerkt. 

Bouw- en s/oopafva/, afva/ van aannemers 

Omschrijving alvalstoffen 
Afval dat vrijkomt bij respectievelijk het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere 
bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval dient afgedekt aangeleverd te worden; 
Het mag geen stoffen bevatten die volgens de regeling van de geldende vergunning zijn uitgesloten; 
De vrachten moeten voorzien zijn van het stortmerk; 

- Afval voor de eindverwerking kan aileen dan geaccepteerd worden indien aangetoond kan worden dat 
het hier gaat om - niet voor hergebruik geschikt, niet te verbranden - afval. Hiervoor moet het 
stortmerk op het geleidingsformulier aanwezig zijn. 

Verwerking 
Het afval wordt rechtstreeks op de stort, of via overslag verwerkt. 

Bouw- en s/oopafva/ (asbesthoudend) 

Omschrijving alvalstoffen 
Niet stuifgevoelig asbesthoudend materiaal, dat vrijkomt bij respectievelijk het bouwen, renoveren en 
slopen van gebouwen en andere bouwwerken, zoals wegen en kunstwerken. 

Acceptatievoorwaarden 
Zie hiervoor paragraaf 2. 

Verwerking 
Verwerking geschiedt enkel op woensdagen. Het afval kan dan tussen 7.30 uur en 16.00 uur aangeleverd 
worden. De wagens worden door een shovel (met palletvork) gelost, waarna het materiaal naar 
een van tevoren bepaalde plek op het stortterrein wordt gebracht. Hier wordt het neergezet en afgedekt. 

Acceptatievaorwaarden Twence B.V. r 2S 
, januari 2004 



Acceptatievoorwaarden 2004 

Stuifgevoelig asbest 

Omschrijving afvalstoffen 
Het gaat hierbij om asbesthoudende materialen die volgens de regels van de arbeidsinspectie als sterk 
stuifgevoelig worden beschouwd. 

Acceptatievoorwaarden 
- Aanmelding dient per partij plaats te vinden. 

Dit afval dient dubbel verpakt te worden aangeleverd met als buitenverpakking zogeheten big bags of 
gesloten drums. Zie verder paragraaf 2.2. 
Deze dienen te worden aangevoerd op deugdelijke pallets per vrachtwagen die via de zijkant te lossen 
is. 
In overleg kunnen andere verpakkingsvoorwaarden worden overeengekomen. 

Verwerking 
De wagens worden door een shovel (met palletvork) gelost, waarna het asbest naar een van tevoren 
bepaalde plek op het stortterrein wordt gebracht. Hier wordt het neergezet en afgedekt met grond. 

Let op: Stuifgevoelig asbest:verwerking hiervan geschiedt op de C3-deponie. 

Grond 

Omschrijving afvalstoffen 
Grond, afkomstig van graafwerkzaamheden en/of saneringen, niet geschikt voor de Grondbank (zijnde 
categorie 1 of 2), dit ter beoordeling van Twence. Afhankelijk van de toepassing kunnen nadere criteria 
aan de samenstelling gesteld worden. 
Grond verontreinigd met asbest, afkomstig van graafwerkzaamheden en/of saneringen. 

Acceptatievoorwaarden 
- Aanmelding dient per partij plaats te vinden. 

Asbesthoudende grond dient te worden aangeleverd conform de geldende regelgeving. 
Grond welke verontreinigingen bevat die de interventiewaarden, zoals bedoeld in tabel 1 van de bijlage 
behorende bij de circulaire interventiewaarde te boven gaan en daardoor vallen onder artikel 1 lid 24 
van het Besluit stortverbod afvalstoffen mogen slechts worden gestort indien zij zijn voorzien van een 
originele geldige "niet reinigbaarheidsverklaring" van het SCG. 
Het afval mag geen stoffen bevatten die conform de regelingen van de geldende vergunning zijn 
uitgesloten. 
V~~r asbesthoudende grond dient het transport uitgerust te zijn met een goedgekeurd afdeksysteeml 
(zoals zijkleppen en achterklep). Tevens moet de vrachtwagen zijn uitgerust met een overdrukcabine. 
Na het storten van asbesthoudende grond op de aangewezen locatie dient de vrachtwagen gereinigd te 
worden. 

Verwerking 
Het afval wordt voor verwerking rechtstreeks naar het stort verwezen. Vanuit de steekproefcontroles 
kan het afval ook naar een tussenopslag doorverwezen worden. 
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Materia/en, met name procesgere/ateerd 

Omschrijving afvalstoffen 
(Rest)stoffen afkomstig van bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten. 

Acceptatievoorwaarden 
Het afval moet stuifvrij en afgedekt met een dekzeil aangeboden worden. 

- Er mag geen gevaarlijk of asbesthoudend, verdacht of daarop gelijkend materiaal aanwezig zijn. 
Het afval mag geen stoffen bevatten die volgens de regelingen van de geldende vergunning zijn 
uitgesloten. 

- Indien bij controle blijkt dat de samenstelling niet onder de met name genoemde codes valt, zal de 
juiste code toegekend worden. 

Verwerking 
Het afval zal afhankelijk van de samenstelling rechtstreeks op het stort worden verwerkt. 

Let op: Het dekzeil mag pas op de stortlocatie verwijderd worden. 

Overige afva/stoffen 

Omschrijving afvalstoffen 
Afvalstoffen, waarvan de verwerkingsmethode niet bij voorbaat vaststaat, zoals uitgeharde verfresten, 
verffilters, straalstof en mengvrachten. 

Acceptatievoorwaarden 
- Aanmelding per partij. 
- Acceptatievoorwaarden worden per partij vastgesteld. 
- Aanlevering per partij op afspraak. 

Verwerking 
V~~r kleine partijen geschiedt verwerking via het KCA-depot op locatie Boeldershoek. Het afval dient hier 
aangeleverd te worden. 
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5.2.3. C3- deponie 

Omschrijving afvalstoffen 
C3-afvalstoffen vallen onder de categorie gevaarlijke afvalstoffen zoals vermeld in de circulaire storten van 
gevaarlijke afvalstoffen. Dit komt overeen met het volgende: 
Niet verwerkbare matig uitloogbare vaste anorganische "gevaarlijke" afvalstoffen, die slechts op of in de 
bodem gebracht kunnen worden indien de beheersmaatregelen en de voorzieningen zodanig zijn dat het 
percolaat slechts verwaarloosbare emissies naar de bodem kan veroorzaken. 

Acceptatievoorwaarden 
- Dit afval dient aangevoerd te worden in vracht- of containerwagens voorzien van deugdelijke kleppen 

of zeilen om verwaaiing van de vracht tijdens transport te voorkomen; 
- Aan de levering kan Twence eisen stellen ten aanzien van de startdatum, aantallen, verpakking, de 

consistentie en het in te zetten materieel; 
Na het halen of storten bij het depot dient de vrachtwagen door de wasstraat te gaan. 

Let op: Uiterlijk een dag van tevoren, veer 15.00 uur, dient u de vracht te hebben aangemeld bij de 
medewerker externe logistiek, telefoonnummer 074 - 240 45 93. Indien niet aan de 
voorschriften wordt voldaan, wordt de vracht geweigerd. 

Let op: De vrachtwagenchauffeur dient zich te allen tijde te melden bij de controleur. 

Verwerking 
Afhankelijk van de eigenschappen en verpakking van de afvalstof kan de afvalstof gestort worden, dan 
wei op de stortplaats geplaatst worden. 
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Bijlage 1 Voorbeeld containerregistratieformulier 

Een container is geregistreerd als deze door de vervoerder bij Twence is aangemeld middels het 
containerregistratieformulier. 

Bedrijfsnaam 
Adres 
Postcode/woonplaats 
Naam tekeningsbevoegde 
Telefoonnummer 
KvK-nummer 
Bankrekeningnummer 

Inventarisatieformulier containerregistratie 

Containernummer Inhoudin ml Gewicht in kg 

(uniek) (afronden op 2 decimalen 

Voorbeeld uniek nummer Uw postcode 7554 7554 7554 
Uw huisnummer 51 510 510A 
Uw containernummer A1 Z9 X4 

Containernummer (uniek) 755451A1 554510Z9 554510X4 

Met deze nummering zijn uw (in verhuur) geplaatste containers direct herkenbaar. Indien u reeds een 
uniek nummer heeft aangebracht, kan dit uiteraard ingevoerd worden (wei geldt de grens van maximaal 
8 posities). 

Let op: Een container kan aileen op kenteken geregistreerd worden indien het een vaste bak betreft. 
In aile andere gevallen middels een uniek containernummer. 
Containers dienen altijd geregistreerd te worden op naam van de transporteur. 

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en vrijwaart Twence voor 
aansprakelijkheid door onjuistheden. Tevens verklaart ondergetekende dat kennis is genomen van de 
vereisten die gesteld zijn voor de toepassing van bepaling van de volumieke massa met behulp van 
geregistreerde containers. Naheffingen van afvalstoffenbelasting, bij het niet voldoen aan de eisen, 
worden aan de aanbieder doorberekend. 
Als bijlage is overzicht van de eisen met betrekking tot de 'volumieke massa toetsing' ontvangen. 

Plaats : ........................ ...................... . 
Datum : .............................................. . 
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Bijlage 1 Voorwaarden containerregistratie 

V~~r het storten van afvalstoffen is voor een aantal in de wet aangegeven afvalstromen onder voorwaarden 
geen of een lage afvalstoffenbelasting verschuldigd. Voor aile overige afvalstoffen is de hoge afvalstoffen
belasting verschuldigd, behoudens voor afvalstoffen met een volumieke massa van meer dan 1100 kg/m'. 
Om eventueel in aanmerking te komen voor de lage afvalstoffenbelasting, moet er aan een aantal voor
waarden worden voldaan. V~~r aile duidelijkheid zetten we hieronder deze voorwaarden voor u op een rijtje. 

01. De inhoud van een container of laadbak van een kipwagen wordt door de transporteur tot op twee 
decimalen nauwkeurig berekend in kubieke meters door de aan de binnenzijde gemeten lengte van 
de container of laadbak te vermenigvuldigen met de breedte en de hoogte ervan, met dien 
verstande dat indien de lengte, de breedte of de hoogte niet overal gelijk is, steeds de grootste 
maat in aanmerking wordt genomen. 

02. De inhoud van een container of laadbak van een kipwagen dient door de transporteur op een 
nagelvast aangebrachte plaat aan de linker- en rechterbuitenzijde van de container of laadbak te 
worden vermeld. Op deze plaat is tevens het voor de container of kipwagen unieke 
registratienummer aangebracht. 
Let op: Indien deze plaat niet volgens de geldende voorwaarden is gemonteerd kan de belasting
dienst op basis van steekproeven toepassing van de lage afvalstoffenbelasting afwijzen. 

03. De inhoud en het unieke registratienummer dienen in zwarte cijfers en letters van ten minste 
15 centimeter hoogte aangebracht te worden op een gele achtergrond. 

04. De afvalstoffen dienen niet geperst aangevoerd te worden op zodanige wijze dat zij binnen de 
begrenzingen van de container of laadbak blijven. 

05. De aanbieder van afvalstoffen overhandigt aan Twence voorafgaand aan de aanvoer een onder
tekende verklaring met de door hem te gebruiken containers of kipwagens met hun inhoud en 
registratienummer. Het registratienummer dient door de aanbieder op het PMV-formulier (of op het 
WMB-formulier) te worden vermeld. 

06. V~~r de bepaling van de verschuldigde afvalstoffenbelasting over de aangevoerde afvalstoffen, 
wordt te allen tijde de inhoud toegepast die op de plaat is vermeld. 

07. Over de op de factuur vermelde afvaJstoffenbeJasting wordt geen BTW berekend. 

08. Zodra de belastingdienst het tarief van de afvalstoffenbeJasting wijzigt, wordt dit integraal aan de 
aanbieder door berekend. 

09. De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van de volumieke soortelijke massa van de 
afvalstof en kan per jaar verschillen. 

Aileen indien u aan aile bovengenoemde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor de lage 
afvalstoffenbelasting. 

Let op: De belastingdienst controleert op vermelding van een containernummer op het PMV-formulier en 
weegbon. 

Voorbeeld 
Is de volumieke massa meer dan 1100 kg/m', dan is de afvalstoffenbelasting, die in rekening wordt 
gebracht € 13,47 per ton. Is de volumieke massa minder dan 1100 kg/m', dan is de afvalstoffenbelasting, 
die in rekening wordt gebracht € 81,65 per ton. De hoogte van de afvalstoffenbelasting is afhankelijk van 
de volumieke massa van de afvalstof en kan per jaar verschillen. 
Vanaf 1 mei 2002 geldt voor asbesthoudende afvalstoffen het volgende: 
Aile asbesthoudende stoffen vallen onder de hoog/laag constructie behalve een specifieke 
stroom: asbesthoudende platen (euralcode 17 06 05), hierbij wordt altijd lage afvalstoffenbelasting 
in rekening gebracht. 

Bron: publicatie Staatsbrad van het Konlnkrijk der Nederlanden, jaargang 2000 nummer 606. 
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8ijlage 2 

1. 

5. 

7. 

9. 

....-! 
00 
f"'-

Voorbeeld omschrijvingsformulier 
bed rijfsafva Istoffen 

Ontheffings 
nummer" 

1. Ontdoener van de malstoffen 

Naam ontdoener+ ]. -:J 'V\Qc..."",('\ c..u.., 

2. 

Strut + nr 
Postcode en p/2J8tS 

Telefoonnummer 

'tJc::...;l. o...\N'L\ -:>hc.-.c.-{ \ (."._10",,1 

\:2 :. 1..1 A" . .:3c.\"'OOlA ol,,"1 P 
o \ '2. '3 - H? 6 16' '3 Kontaktpersoon: D \'i '\. 

2. Localie van herkomst (indien alvoer vanaf ander adres dan In rubriek 1 genoemd) 

5tr8et + nr 

Postcode en plaats 

3. Inzamelaar/vervoerder (indien bekend) van de alvalstoffen· 

l ) Inzamelaar : Nsam 

( ) V.rvoerd., : Naarn 

Inzamelaarsnummer· 

Plasts 

4. Gagevens omtrent de afvalstoffen 

Afvaillroep en code: \) (ch ~ rc..{ vc.. \ 
Samenstelllng van het alval 

Afvalstofcoda Omschrijving 

component' \ I 6 I 301 
component 2 1\ () I },02 

v.. ~""\.- €.v. / l;( w,...\ ;"'. G . .(uc..\ 
H 6 "\ (. <~ .::;. t\Jc" , 

component 3 

component 4 

componentS 

Bijzondere kanmerlten 

Toastand: AnalyserapPOf1: (indian ia, mess{ursn) 

Frequentie vsn a1voer: 

Datum aanvang: 0 \ ~ {J \ _ 2 (j(J \ Datum einde·: 3! · II • '1 ""\ Hoeveelheid alva I per transport: 30 

3. 

ton 

5. 8e-lverwerlcing van de stoffan 

Na8rn be~ivarwerk.er T L.v (.Nor. c...c.: Be·/verwerkingecode' ~ 

6. 

a 
N 

Str •• t.nr ~o\ch~'}t,.vcl. Lv«j 51 Be',lYerwerkingsmethode' V C. \~ 1', l< f\ N 0 ~ N 

M Po.teod. on pl •• ts 75 '5'-1 'R l" t-l e.-v.~(,I() 

11. e 6. Afleveringsadres (indien b&-/varwerlting op een ander adres) 

51rB81 + nr 

PI •• tsldalum 01-01 -)0(>\ S~\.6U",d~,.,p 

Hantlt&kening 

Firmastempel 

Toenchtingtopm8fkingon door be·lverwsrker 
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8. Be-/verwerker verkls8n. dat de aNalstoffen mogen worden B8ngeboden 

Pleats/datum 

HandlHkel"ling 

Firmas:ampel 

4. 

8. 

10. 

12. 
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Bijlage 2 Aanwijzingen bij omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen 

Voor be-/verwerker 
De be-jverwerker krijgt het omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen toegezonden van inzamelaar of 
ontdoener. 
Hij vult het afvalstroomnummer in. Na ondertekening zendt de be-/verwerker het origineel naar het 
meldpunt en een doorslag naar inzamelaar of ontdoener. Controleer of het formulier juist is ingevuld. 
Naast het formulier zijn enkele punten aangegeven waar u op moet letten. 
Is het formulier niet juist of volledig ingevuld, retourneer het dan aan de aanbieder. 

01. Is bij import uit een andere provincie het ontheffingsnummer - v~~r zover vereist - ingevuld? 

02. De be-/verwerker kent het afvalstroomnummer toe; dit nummer is als voigt opgebouwd: 
• le tim Se positie: door provincie toegekend be-/verwerkersnummer; 
• 5e positie: laatste cijfer van het jaartal van aanvang afvalstroom zoals vermeld in rubriek 4; 
• 7e tim 12e positie: uniek volgnummer (kan combinatie van cijfers en letters zijn) uitgegeven 

door be-/verwerker. 

03 . Is het KvK-nummer (volledig) ingevuld? Dit nummer bestaat uit 11 posities: 
• le en 2e positie: het 'kamernummer'; 
• 3e tim Be positie: het door de kamer toegekende dossiernummer; 
• ge tim 12e positie: het subdossiemummer (of drie nullen) 

04. Is bij route-inzameling en aannemersregeling 'ja' of 'neen' ingevuld? 
Ais bij route-inzameling 'ja' is aangekruist, moet in rubriek 1 gegevens van verzamelaar staan 
vermeld; als 'neen' is aangekruist, gegevens van ontdoener. 

OS. Is 'inzamelaar' of 'vervoerder' aangekruist? 

05. Is het inzamelnummer vermeld, dat is afgegeven door de provincie waar is ingezameld? De eerste 
2 posities geven de provincie aan. 

07. Staat vergunning acceptatie van de afvalstoffen toe? Klopt omschrijving met afvalstofcode? 

08. Is de som van de componenten 100%? 

09. Zijn gegevens be-/verwerker juist en voJledig ingevuld? 

10. Is juiste be-jverwerkingscode en methode ingevuld? 

11. Is formulier getekend door ontdoener of inzamelaar? 

12. Plaats handtekening en firmastempel als u de afvalstoffen op grond van uw vergunning mag 
be-/verwerken. 
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1. 
2. 

9. 

8. 

7. 
4. 

6. 

13. 

12. 

Bijlage 2 Voorbeeld geleidingsbrief 

INTERNE COPIE 10) I EXTRA 8EWIJS VAN ONTVANGST !82) I_..,_ • .....,~I 
uft.o;Iuitp.nd Ie gebrui~en voor afvillvervoer . miniSieriere regeling 27 .. (}~HI'-/WJZfV22'945 

.Il"~.'··~ ____________________ _ 

code ontdoener* _____ _ 

Slraa! T!If _ _ ___________________ _ 

poste. + WOOf1p1 _ __________________ _ 

2 0 !ng&zamoldo huishoudelijke ."'al~tcilton· 

3. 

kenteken ___ + ______ _ 
conlainttnr __________ _ 

arvalgroep 

.-' 
lO'&51,.@!f2 3!15'i4 ~~~~~~~-------------------- 1Do, 
toosland 0 poeder Ii\' vast O'llu"11 0 v10eibaar 

17. 

19. 

18. 
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anaIysempport 0 ja 0 nee 

5. 11. 

20. 
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Bijlage 2 Gebruik geleidingsbrief 

Door inzamelaar of ontdoener 
Bij elk afvaltransport moet een PMV-geleidingsbrief aanwezig zijn, behalve bij transporten in een motor 
van rijbewijscategorie B en bij vrachten kleiner dan 2000 liter. De geleidingsbrief wordt ingevuld door 
inzamelaar of ontdoener. Een doorslag wordt ten minste drie jaar bewaard. 
Let op: De door inzamelaar of ontdoener verplicht in te vullen vakken zijn gerasterd. 

01. Hoeft aileen te worden ingevuld als geleidingsbrief tevens als vrachtbrief wordt gebruikt. 

02. Bij route-inzameling naam, adres en woonplaats van inzamelaar invullen. 

03. Bij route-inzameling invullen: 'diverse locaties gem. X', 'diverse locaties provo Y' of 'diverse locaties 
in route Z'; voeg ook lijst met inzamelroute toe in andere gevallen: niet invullen als locatie van 
herkomst overeenkomt met locatie van klant (ontdoener). 

04. Naam, adres en woonplaats be-/verwerker invullen. 

05. Aileen invullen als afleveringsadres afwijkt van adres geadresseerde. 

06. 'Vervoerd' aileen aankruisen bij transport door 'vervoerder'; kruis anders 'ingezameJd door' aan. 

07. Aankruisen bij transport door 'inzamelaar, niet tevens be-/verwerker'. 

08 Aankruisen bij transport door 'inzamelaar, tevens be-/verwerker'. 

09. Bij transport door 'een ander' naam, adres en woonplaats invullen in rubriek 4. 

10. Kruis bij route-inzameling altijd 'ja' of 'nee' aan. 

lla. Inzamelaarsnummer, afgegeven door provincie, waar wordt ingezameld. 
b. Hier dient het kenteken en het 'geregistreerde' containernummer te worden ingevuld. 

12. Overnemen afvalstroomnummer van omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen (toegekend door 
be-/verwerker of inzamelaar tevens be-/verwerker) behoeft niet te worden ingevuld bij transport 
van: 
• hoeveelheden van minder dan 50 kg of 100 liter per afgifte; 
• scheepsafvalstoffen vanaf zee- en binnenvaartschepen; 
• onbeheerd achtergelaten of in beslag genomen afvalstoffen door overheidsorganen. 

13. Is de omschrijving van uw afval zoals aangegeven op het formulier BA. 

14. Is de verwerkingsmethode zoals aangegeven op het formulier SA. 

15. Mag vooraf geschatte hoeveelheid zijn (in kilo's) 

16. Vermeld bij 'be-/verwerker' ingewogen gewicht (deze rubriek staat aileen op de doorslagen van de 
geleidingsbrief) . 

17. Ontdoener hoeft aileen te tekenen bij transport door 'vervoerder' 'inzamelaar, tevens be-/verwerker' 
en 'inzamelaar, niet tevens be-/verwerker' tekent hier bij ontvangst van afvalstoffen. 

19. Vervoerder tekent hier veer ontvangst van de zending. 
Let op: De naam wordt duidelijk in blokletters weergegeven. 

20. 'Se-/verwerker' en 'inzamelaar tevens be-/verwerker' tekent hier bij ontvangst in de 
be-/verwerkingsinrichting. 
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8ijlage 3 Instructie het storten van afval 
bij de afvalverbrandingsinstallatie (avi) 

Om de veiligheid van onze klanten en onze medewerkers te kunnen garanderen zijn in de storthal enkele 
veiligheidsregels van toepassing. 

Werkwijze 
• Laat uw wagen wegen, overhandig de weegmeester het ingevulde en ondertekende PMV

geleidingsformulier en neem de terreinbon en het pasje in ontvangst. De toegang tot de avi is 
afgesloten middels een slagboom. De slag boom is aileen te openen met het pasje (wordt ingeslikt) 
waarna u kunt doorrijden naar de storthal. U wordt verzocht de dekzeilen te verwijderen in de 
daarvoor bestemde (en aangegeven) ruimte in de storthal. 

• Los uw lading volgens de instructies van het Twence personeel (aileen lossen in stortgaten met groen 
verkeerslicht! ) 

grof afval: stortgaten 1 en 2; 
- shredder: stortgat 3; 
- fijn afval: stortgaten 4 t/m 9. 
Indien u bent geselecteerd voor steekproefcontrole dient u zich te melden bij het storthalkantoor. 

• Voor de stortgaten loopt een gele stippellijn. Het gebied tussen de lijn en de stortgaten is een 
risicogebied. Omdat het gevaar voor vallen in de bunker en aanrijgevaar in dit gebied groot is, mag u 
zich aileen in dit gebied begeven om de laadbak te ontgrendelen en gemorst afval op te ruimen. 

• Gemorst vuil dient de chauffeur zelf op te ruimen, am daarmee de veiligheid te waarborgen. 
Bezem en bats staan naast het stortgat. 

• Laat uw wagen vervolgens uitwegen. U levert de terreinbon weer in en krijgt daarvoor een weegbon in 
de plaats. 

Veiligheidsregels afvalverbrandingsinstallatie (avi) 
Wanneer men zich niet aan de regels houdt, kan een storthal gemakkelijk een gevaarlijke verblijfplaats 
worden. 
Zo is er gevaar voor aanrijding, stof- en lawaaioverlast en loopt men risico in de stortgaten te 
vallen. 
Twence zal streng toezien op het naleven van de volgende regels: 

• Matig uw snelheid. Maximale snelheid op de oprit naar de bunker is 15 km/h en in de storthal 
stapvoets (5 km/h) 
De maximale lengte van uw voertuig mag niet groter zijn dan 18 meter. De kiephoogte mag niet groter 
zijn dan 12 meter. 

• In de storthal is roken en open vuur verboden. Gooi nooit een sigarettenpeuk in de bunker. 
• Blijf zoveel mogelijk in de vrachtwagen. Ga niet rondlopen in de hal. 
• Bij een alarm melding in de storthal schakelt u de motor van uw wagen uit en voigt de via het alarm

systeem gegeven berichten op. 
• U dient te allen tijde de instructies van het Twence personeel op te volgen. 
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Bove.naanzicht afvalverbrandingsinstallatie Twence 

Verwijderen 
dekzeilen 

stOrtha\ 

7 6S .4 

Stortgaten 
fijn .fv.1 

5hNdd ... 

StortgJlten 
grofafval 
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Wijzigingen per 1 januari 2005 ten opzichte van de acceptatie
voorwaarden Twence B.V. 2004 

Hoofdstuk 2 Acceptatie 
2.1. Acceptatie algemeen (pagina 6 tot en met 8) 
Op onze acceptatievoorwaarden is de nieuwe procedure Melden en Registreren van toepassing. 
Aanvullende informatie hierover vindt u hieronder, bij de aanvullingen op hoofdstuk 4. 

2.2. Acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen (pagina 9) 
TOEVOEGING: 
Container big bags met asbest(houdend) afval mogen niet gestapeld worden. Dit om 
beschadigingen tijdens het lossen te voorkomen. 

Hoofdstuk 3 Terrein- en veiligheidsreglement 
3.1. Aigemeen 
TOEVOEGING 
De klant is verantwoordelijk dat aile inzittenden van een (vracht) wagen die het terrein van 
Twence oprijdt, bekend zijn met de relevante (veiligheids)voorschiften en dat deze personen het 
terrein ook weer via de juiste route en binnen de normaal benodigde tijd verlaten. 

Fotograferen en het maken van film- of geluidsopnamen op het terrein van Twence is niet 
toegestaan, tenzij u hiervoor een schriftelijke toestemming heeft gekregen van de afdeling 
Communicatie van Twence. 

3.2. Milieu 
TOEVOEGING 
Indien zich, ten gevolge van bijvoorbeeld lekkage aan het voertuig of door morsen van 
chemicalien, een milieuverontreiniging voordoet of dreigt voor te doen, dient dit onmiddellijk 
gemeld te worden aan de Centrale Controlekamer van Twence, telefoonnummer 074 - 240 45 55. 

Met inachtneming van de eigen veiligheid dient de veroorzaker verdere verspreiding zo vee I 
mogelijk te voorkomen. Twence bepaalt vanaf de melding hoe de milieuverontreiniging behandeld 
gaat worden. Aile kosten voortvloeiend uit het behandelenr voorkomen en verwijderen van de 
milieuverontreiniging zijn, ook bij het inschakelen van externe expertise, voor rekening en risico 
van de veroorzaker. Blijkt de veroorzaker zelf over voldoende expertise en/of middelen te 
beschikken dan kan Twence hiervan naar eigen inzicht kosteloos gebruik maken. De veroorzaker 
verplicht zich de kosten onverwijld te vergoeden aan Twence, zodra Twence daarom verzoekt. 

Met deze toevoeging komt de zin, pagina 12 "Sij eventueel toch ontstane verontreinigingen moet 
u de noodzakelijke maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen" te veNal/en. 

Hoofdstuk 4 Eural 
Hoofdstuk 4 vervalt wegens gewijzigde regelgeving per 1 januari 2005. Nieuw hoofdstuk: 

Pagina 1 van 4 
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Hoofdstuk 4 Wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2005 
4.1. Nieuwe procedure melden en registreren, BIA en RIA 
Ais gevolg van gewijzigde beleidsinzichten en de evaluatie van het bestaande beleid ten aanzien 
van het registreren en melden van afvalstoffen aan de overheid, is voor aile partijen in de 
afvalketen nieuwe wetgeving ontwikkeld (Besluit en Regeling Melden en Registreren). Deze 
wetgeving treedt op 1 januari 2005 in werking. 

Daarnaast heeft de overheid wetgeving gemaakt waarin regels zijn opgenomen die betrekking 
hebben op het inzamelen en vervoeren van afval (besluit inzamelen afvalstoffen en de regeling 
vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen). 

Besluit en Regeling Melden en Registreren 
De bestaande PMV registratie en meldingssystematiek wordt per 1 januari 2005 vervangen door 
de systematiek zoals vastgelegd in het Besluit Melden en Registreren (hierna te noemen Besluit) . 

Wat verandert er voor u? Ten eerste de vooraanmelding. In de bestaande situatie bent u als 
ontdoener verplicht aan Twence een aantal gegevens te verstrekken voordat u afval bij Twence 
kunt aanleveren. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een standaard 
vooraanmeldingsformulier, het zogenaamde formulier OG (voor gevaarlijk afval) of het formulier 
BA (voor niet gevaarlijk afval). 
Het gebruik van de verplichte formulieren komt vervallen. Wei moet u, als ontdoener van het 
afval, een document met een beperkt aantal gegevens in uw eigen administratie bewaren. Twence 
heeft hiervoor een document ontwikkeld dat aan de wettelijke eisen voldoet. Per 1 januari 2005 
zal Twence u van dit document voorzien. Het nieuwe document is opgenomen in de bijlage van 
dit schrijven. 

Op basis van de vooraanmelding ontvangt u een afvalstroomnummer. Dit blijft ongewijzigd. Op 
basis van het afvalstroomnummer kunt u het afval naar Twence transporteren. Tijdens dit 
transport moet een zogenaamde begeleidingsbrief in het voertuig aanwezig zijn, als vervanger 
van het huidige PMV en Wm vrachtgeleidebiljet. Dit formulier heeft een vast format. Een 
voorbeeld van dit formulier is eveneens opgenomen in de bijlage van dit schrijven. 

Naast de bovenstaande wijzigingen brengt het Besluit voor ontdoeners, inzamelaars of 
vervoerders meer wijzigingen in zich. Dit schrijven leent zich niet om alles tot in detail te 
behandelen. Wei wil Twence u wijzen op de brochure Transport en Afval van de stichting 
Vervoeradres. Hierin wordt, op basis van uw rol in de afvalketen, bepaald welke activiteiten u 
moet ondernemen. U kunt deze brochure gratis downloaden bij www.bvabv.nl. Daarnaast is het 
besluit sam en met een verhelderende toelichting te vinden op www.wetten.nl (zoekterm: besluit 
inzamelen afvalstoffen) 

Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en 
bemiddelaars van afvalstoffen 
Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de bijbehorende Regeling inzameling 
afvalstoffenvervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 
1 mei 2004 in werking getreden. 
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of 
bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst 
verplicht. De nieuwe lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten van inzamelaars. 

Naast een vermelding op de lijst ontvangen de vermelde bedrijven een zogenaamd VIHB nummer. 
Dit nummer moet op het begeleidingsformulier worden gemeld (verplicht veld). Iedere 
afvalverwerkingsinrichting in Nederland is verplicht aangeboden vrachten te weigeren indien dit 
nummer niet op het begeleidingsformulier is vermeld. 
V~~r meer gedetailleerde informatie en voor de aanvraag voor vermelding op de landelijke lijst 
verwijzen wij u naar www.niwo.nl. 
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4.2. Het ijken van containers met schuine en/of ronde zijden 
Met ingang van 1 april 2004 is het besluit met betrekking tot de vaststelling van de 
"Belasting Op Milieugrondslag" (BaM) gewijzigd. 
Wat houdt deze wijziging in? 
Indien u een container heeft die moeilijk meetbaar is door schuine en/of ronde zijden, waardoor 
de geregistreerde inhoud kan afwijken van de werkelijke inhoud, dan kunt u het volume van de 
container opnieuw laten vaststellen. Dit dient te worden gedaan door een onafhankelijke 
geaccrediteerde instelling, zoals Kalibra of SGS. 
De algemene telefoonnummers van deze instellingen zijn: 
Kalibra, Delft 015 - 278 01 11 
Kalibra, Berlicum 073 - 503 90 90 
SGS, Spijkenisse 0181 - 69 33 33 

4.3. Stortverbod voor bitumineus- en teerhoudend dakafval 
Vanaf 1 september 2004 verleent het Ministerie van VROM geen ontheffing meer op het 
stortverbod voor bitumineus- en teerhoudend dakafval. Dit stortverbod geldt voor aile 
stortplaatsen in Nederland. 
V~~r u betekent dit dat Twence B.V. sinds 1 september 2004 geen bitumineus en teerhoudend 
dakafval meer stort. Ook mengvrachten mogen dit materiaal niet bevatten. 
Natuurlijk kan u ander stortbaar bouw- en sloopafval en residuen hiervan, vrij van bitumineus en 
teerhoudend dakafval, blijven aanbieden bij Twence. 
Daarentegen kunnen monostromen dak-, bouw- en sloopafval worden verwerkt bij Twence 
Afvalscheiding B.V., afgekort TAS. 
Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Twence 
Afvalscheiding B.V., telefoonnummer 074 - 240 45 44. 
Twence Afvalscheiding B.V. is gesitueerd op de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek. 

4.4. SCG: niet reinigbare grond, stortverbod grond, baggerspecie 
Geen vrijstelling Wbm voor niet-reinigbare grond 
Vanaf de invoering in 1995 kent de Wet belasting op milieugrondslag (Wbm) een vrijstelling van 
de afvalstoffenbelasting voor niet-reinigbare grond. Per 1 januari 2005 wordt deze vrijstelling voor 
niet-reinigbare grond geschrapt. 

Er is overgangsregeling vastgelegd: bestaande verklaringen van niet-reinigbaarheid, afgegeven of 
aangevraagd voor 31 december 2004, geven nog recht op vrijstelling van de afvalstoffenbelasting 
voor zover afgifte aan de stortplaats plaatsvindt veer 1 juli 2005. 

Stortverbod grond blijft van kracht 
SCG benadrukt dat het stortverbod voor grond, zoals opgenomen in het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen (Bssa), ongewijzigd van kracht blijft. Dit betekent dat ernstig 
verontreinlgde grond die vanaf 1 januari 2005 wordt gestort nog altijd moet zijn voorzien van een 
verklaring van niet-reinigbaarheid. De regeling depotkeuringen blijft onverkort van kracht voor te 
storten partijen grond. 

Baggerspecie 
Baggerspecie, voorzien van een geldige originele statusverklaring van het SCG (Bodem+), 
waaruit blijkt dat de partij baggerspecie betreft, is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. 

SCG gaat op in Bodem+ . 
Voorheen werd deze verklaringen verstrekt door het SCG te Houten. Deze organisatie is echter 
opgegaan in Bodem+ te Den Haag. Bodem+ is een taakgroep van SenterNovem en is te bereiken 
via internet: www.senternovem.nl/bodemplus of per telefoon: 070 - 373 51 23. 
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Hoofdstuk 5 Verwerkingsmethoden 
5.1.7. Baggerspecieverwerking (NIEUWE PARAGRAAF) 
Twence beschikt over de faciliteiten om baggerspecie, varierend van klasse 0 tot en met 4, te 
verwerken. 

Omschrijving afvalstoffen 
Met baggerspecie wordt in dit kader de definitie bedoeld, zoals opgenomen in SIKB-protocol 7511: 
'grond die uit de bodem is vrijgekomen via het oppervlaktewater of de daarvoor bestemde ruimte, 
daaronder begrepen sediment en het residu van de reiniging van baggerspecie'. 

Acceptatievoorwaarden 
levering van baggerspecie vindt plaats na het sluiten van een overeenkomst, waarin 
aanlevertarief, samenstelling, keuringskosten en overige kosten zijn vastgelegd. De 
baggerspecie wordt aangeleverd bij het innamedepot. Indien de specie voldoet aan de 
specificaties zoals vastgelegd in de overeenkomst, wordt de specie door Twence in eigendom 
genomen en conform de overeenkomst verwerkt en gefactureerd. 
De baggerspecie mag geen bodemvreemd materiaal bevatten. 
Na het afleveren van de baggerspecie bij het innamedepot, moet de vrachtwagen door de 
wasstraat rijden. 

Verwerking 
Uitgangspunt voor de keuze van de verwerkingstechniek is het SIKB-protocol 7511 (versie 1.1, 
d.d. 040515), hoofdstuk 6. Op basis van dit protocol wordt besloten of de specie gerijpt, gereinigd 
(zandscheiding) danwel gestort zal worden. 

Afkorting SIKB = Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

5.1.S. Grondreiniging (NIEUWE PARAGRAAF) 
Twence beschikt, op de locatie Boeldershoek, over de faciliteiten om gronden en grondachtige 
stromen te reinigen tot een herbruikbare bouwstof. 

Omschrijving afvalstoffen 
Gronden, verontreinigd met organische en/of anorganische stoffen, zoals bijvoorbeeld olie, pak, 
zware metalen, asbest, vrijkomend bij saneringen en ontgravingen. 
Soortgelijke stromen van andere herkomst zoals bijvoorbeeld (sorteer)zeefzand en veegzand. 

Acceptatievoorwaarden 
Levering van de grond vindt plaats na het sluiten van een overeenkomst, waarin 
aanlevertarief, samenstelling, aandeel bodemvreemde materialen, keuringskosten en overige 
kosten zijn vastgelegd. De grond wordt aangeleverd bij het innamedepot. Indien de grond 
voldoet aan de specificaties, zoals vastgelegd in de overeenkomst, wordt de grond door 
Twence in eigendom genom en en conform de overeenkomst gefactureerd. 
Na het afleveren van de grond bij het innamedepot, moet de vrachtwagen door de wasstraat 
rijden. 

Verwerking 
Het afval wordt na registratie en inweging op de locatie in depot geplaatst, waarna bewerking 
plaatsvindt. De gereinigde grond en bouwstoffen worden afgezet voor bijvoorbeeld hergebruik in 
werken. 

V~~r de verklaring van afkortingen verwijzen wij naar onze Acceptatievoorwaarden 2004, pagina 51. 
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Voor afvalverwerkingslocatie Elhorst·Vloedbelt te Borne, eigendom van Twence B.V. , is een toets 
uitgevoerd aan het Besluit luchtkwaliteit. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een aanvraag voor een 
oprichtingsvergunning Wet milieubeheer. 

Van de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen zijn voor Elhorst-Vloedbelt aileen 
stikstofdioxide (N02l en zwevende deeltjes (PM,o) onderzocht. De ervaring leert dat de concentraties 
van de andere stoffen zich ruim onder de grenswaarden bevinden. Gezien de bedrijfsactiviteiten geldt 
deze ervaringsregel onverkort voor Elhorst-Vloedbelt. De PMwimmissie van het bedrijf is reeds getoetst 
aan het Besluit luchtkwaliteit in 'Stofonderzoek afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne', 
PRA Odournet by, rapportnummer TWEN04D7 van 14 juli 2005. De stikstofdioxide-immissie van het 
bedrijf wordt in voorliggend rapport getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit. 

De aangevraagde activiteit bij Elhorst-Vloedbelt bestaan uit het storten van 190.000 ton afval per jaar. 
De bronnen van stikstofoxiden zijn uitlaatgassen van machines en verkeer. Omdat de inrichting op 
regionaal niveau leidt tot een afname van de verkeersemissies - het totaal aantal gereden kilometers 
neemt af - kan voor de toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit het verkeer buiten beschouwing worden 
gelaten. V~~r de volledigheid is het locale effect van het verkeer echter wei inzichtelijk gemaakt. 

De emissie van de activiteiten is berekend aan de hand van kengetallen en specifieke bedrijfsgegevens. 
De emissie aan stikstofoxiden als gevolg van Elhorst-Vloedbelt is berekend op 13,5 ton/jaar. 

Met behulp van het NNM is de immissie in de omgeving van het bedrijf berekend. 

De immissies aan stikstofdioxide zijn getoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit. Volgens het Besluit 
Luchtkwaliteit geldt in 2005 voor stikstofdioxide een grenswaarde van 40 J,Jg/m 3 als jaargemiddelde 
concentratie. Aan deze grenswaarde wordt ruimschoots voldaan. Daarnaast geldt een grenswaarde van 
200 J,Jg/m3 als uurgemiddelde die maximaal18 keer per jaar mag worden overschreden. Ook aan deze 
grenswaarde voldoet het bedrijf ruimschoots. 

Uit dit onderzoek blijkt dat afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt voldoet aan de eisen die het 
Besluit luchtkwaliteit stelt aan stikstofdioxide. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Twence B. V. heeft PRA OdourNet bv de immissies als gevolg van afvalverwerkingslocatie 
Elhorst·Vloedbelt te Borne getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit. Het onderzoek maakt onderdeel uit 
van een aanvraag voor een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer. 

Tot voor kort was het Besluit luchtkwaliteit uit 2001 van toepassing, met ingang van 5 augustus 2005 en 
met terugwerkende kracht tot 4 mei 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 van kracht geworden. De 
vergunningaanvraag van Elhorst·Vloedbelt dient daarom te worden getoetst aan het nieuwe besluit. 

Van de in het Besluit luchtkwaliteit 2005 genoemde stoffen zijn voor Elhorst·Vloedbelt aileen 
stikstofdioxide (NOz) en zwevende deeltjes (PM10) onderzocht. De ervaring leert dat de concentraties 
van de andere stoffen zich ruim onder de grenswaarden bevinden. Gezien de bedrijfsactiviteiten geldt 
deze ervaringsregel onverkort voor Elhorst·Vloedbelt. 

De PM10·immissie van het bedrijf is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2001 in 'Stofonderzoek 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst·Vloedbelt te Borne', PRA OdourNet by, rapportnummer TWEN04D7 van 
14 juli 2005. De conclusies uit dit rapport zijn ook bij toetsing aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 
onverkort van toepassing. Verder zij het nog het volgende opgemerkt. Bij toetsing aan het Besluit 
luchtkwaliteit wordt rekening gehouden met de in het onderzochte gebied aanwezige 
achtergrondconcentraties. De gebruikte achtergrondconcentraties zijn opgenomen in het Nieuw 
Nationaal Model (NNM) en worden in opdracht van het Ministerie van VROM aangeleverd door het RIVM. 
De wijze waarop de achtergrondconcentraties worden berekend, is recentelijk aangepast aan de meest 
recente milieuhygienische inzichten. Als gevolg hiervan zijn de waarden die per eind juli 2005 zijn 
opgenomen in het NNM lager dan de waarden waarmee in TWEN04D7 is gerekend. Hierdoor en doordat 
geen rekening is gehouden met aftrek voor zeezout, zijn de achtergrondconcentraties in TWEN04D7 
overschat. Dit is echter niet van invloed op de conclusie dat Elhorst·Vloedbelt voor wat betreft PM10 

voldoet aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. 

De stikstofdioxide'immissie van het bedrijf wordt in voorliggend rapport getoetst aan het Besluit 
luchtkwaliteit. 

Immissie van stikstofdioxide wordt veroorzaakt door ~missies van stikstofoxiden (NO.), bestaand uit 
zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NOz). Op emissieniveau zal daarom van stikstofoxiden 
worden gesproken, op immissieniveau van stikstofdioxide. 

De aangevraagde activiteiten bij Elhorst·Vloedbelt bestaat uit het storten van 190.000 ton afval per 
jaar. In het verleden is deze activiteit reeds vergund geweest. Omdat de vergunning is verlopen voordat 
een nieuwe beschikking definitief is geworden, is nu een oprichtingsvergunning vereist. In fysieke zin is 
echter sprake van een bestaande inrichting en een deel van de stortcapaciteit is reeds gebruikt. 

De bronnen van stikstofoxiden zijn uitlaatgassen van machines en verkeer. Omdat de inrichting op 
regionaal niveau leidt tot een afname van de verkeersemissies - het totaal aantal gereden kilometers 
neemt af - kan voor de toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit het verkeer buiten beschouwing worden 
gelaten. Voor de volledigheid is het locale effect van het verkeer echter wei inzichtelijk gemaakt. 
Elhorst·Voedbelt heeft geen relevante verkeersaantrekkende werking: het bedrijf ligt aan een 
provinciale weg en bezoekend verkeer is gering in aantal. 

In dit onderzoek wordt de emissie aan stikstofoxiden van de activiteiten berekend aan de hand van 
kengetallen en specifieke bedrijfsgegevens. De toetsingswaarden volgen uit het Besluit Luchtkwaliteit. 
Met een verspreidingsmodel is de jmmissie rondom de locatie berekend en getoetst. 
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In hoofdstuk 2 wordt de bedrijfssituatie beschreven. Hoofdstuk 3 onderbouwt de afleiding van 
emissiefactoren per bedrijfsonderdeel en de berekening van de emissie van de inrichting. Hoofdstuk 4 
gaat in op het toetsingskader. De toetsing van de stik,stofdioxide-immissie met behulp van 
verspreidingsberekeningen wordt beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 besluit met de conclusies. 
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2 Bedrijfssituatie 

Paragraaf 2.1 beschrijft de bij Elhorst aanwezige bronnen van emissies van stikstofoxiden naar de lucht, 
paragraaf 2.2 geeft een overzicht van de beschouwde scenario's. 

2.1 Bronnen 

Bronnen van stikstofoxiden zijn: 

• machines op het terrein van de inrichting; 

• verkeer van en naar de inrichting. 

2.1.1 Machines 

Op het stortfront wordt het afval verplaatst en gecompacteerd met behulp van een compactor (10 uur 
per werkdag), twee hydraulische kranen (elk 9 uur per werkdag) en een shovel (8 uur per werkdag). 

Bij de aanleg van een nieuw stortcompartiment zijn diverse machines in gebruik: een 
zandbentonietmenger (dwangmenger) met transportband, 2 shovels, 2 dumpers, een trilwals, een grader 
en een hydraulische kraan. 

Het energieverbruik per machine bedraagt gemiddeld 0,55 GJ/h; per machine wordt gemiddeld een 
afstand van 5 km/h afgelegd. 

2.1.2 Verkeer 

De aan- en afvoer van afval gebeurt met diverse soorten vrachtwagens, zoals huisvuilwagens, 
combinaties, kiepwagens etcetera. Dagelijks komen maximaal104 auto's op het terrein van de 
inrichting. Een deel hiervan (5 combinaties) rijdt via de wisselplaats naar het stortfront. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de verdeling van de vrachtwagens over de verschillende routes op het terrein. 

Tabel 1: Verde ling van het vrachtverkeer over de verschillende routes 

Aantal vervoers- Afstand per voertuig op Emissieduur 
bewegingen het bedrijfsterrein per dag 

per dag (vice versa) 

[-/dag] [km] [h/dag] 

Verkeer t.b.v. stortfront 

extern <.> storfront 99 2,0 9 

extern < -> wisselplaats 5 0,62 9 

wisselp[aats <.> stortfront 10 1,9 9 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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Totaal per dag op 
het bedrijfsterrein 
afgelegde afstand 

[km/dag] 

198 (99·2,0) 

3,1 (5 ·0,62) 

19 (10·1,9) 
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2.2 Beschouwde scenario's 

Bij het kwantificeren van de gevolgen van de inrichting voor de immissie aan stikstofdioxide in de 
omgeving, neemt het bezoekende verkeer een aparte plaats in. Op zichzelf gezien vormt het 
bezoekende verkeer een bron van stikstofoxiden binnen de inriching. Op grotere schaal beschouwd, 
heeft de inrichting juist een afname van de emissie van stikstofoxiden van het verkeer tot gevolg. 
Elhorst-Yloedbelt vervult een regionale functie; afval dat nu nog naar de stortplaats Boeldershoek te 
Hengelo/Enschede wordt gebracht, zal in de toekomst naar Elhorst worden gereden. Dit betekent op 
regionaal niveau een afname van het aantal af te leggen kilometers door vrachtverkeer en 
dientengevolge een afname van de emissie van stikstofoxiden van het vrachtverkeer. 

Om bovengenoemde redenen is het niet zinvol de emissie van stikstofoxiden van het vrachtverkeer op 
inrichtingsniveau te beoordelen, maar dient het regionaal te worden beschouwd. Yoor wat betreft de 
toetsing van de inrichting aan het Besluit Luchtkwaliteit hoeft het bezoekende verkeer dan ook niet te 
worden meergerekend. Omdat op dit specifieke punt echter (nog) geen jurisprudentie is ontstaan, zullen 
de milieueffecten van de gecombineerde activiteiten inzichtelijk worden gemaakt inC/usief het 
bezoekende vrachtverkeer. 

In aanvulling hierop nog het volgende. Om de emissies van verkeer te toetsen aan het Besluit 
Luchtkwaliteit, is CAR het aangewezen verspreidingsmodel. Het is gebruikelijk het model toe te passen 
vanaf 3.000 verkeersbewegingen per dag, het doorgerekende immissiegebied is tot 30 m afstand van de 
weg. De reden hiervoor is dat uit praktijkmetingen is gebleken dat op grotere afstanden geen meetbare 
immissies voorkomen. Het aantal verkeersbewegingen binnen de inrichting van Elhorst-Vloedbelt is met 
208 (2 * 104) per dag aanzienlijk kleiner dan het minimum aantal voor CAR van 3.000. Verder zullen niet 
of nauwelijks verkeersbewegingen plaatsvinden binnen 30 m afstand van de terreingrens. Ook hieruit 
voIgt dus dat het verkeer geen relevante bron is en niet behoeft te worden getoetst aan het Besluit 
Luchtkwaliteit. 

In de berekeningen is er verder vanuit gegaan dat jaarlijks maximaal een stortcompartiment wordt 
aangelegd en dat gelijktijdig in het aangrenzende yak wordt gestort. Een uitzondering hierop vormt 
compartiment 8: dit zal worden aangelegd nadat compartiment 7 geheel volgestort is. De aanleg van 
compartiment 4b+5a zal plaatsvinden in de periode dat wordt gestort in de compartimenten 1, 2 en 4a; 
storten in compartiment 2 is representatief gesteld voor deze situatie. 

Tabel 2 vat de door te rekenen scenario's samen. 

Tabel 2: Overzicht van door te rekenen scenario's voor de emissie van stikstofoxiden van 
Elhorst-Yloedbelt te Borne 

Storten in compartiment: 2 4b+5a 5b+6a 6b 7 --
Aanles: 4b+5a 5b+6a 6b 7 -- S 

Inclusief verkeer V V V V V V 

S 

--
V 
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3 De emissies van de inrichting naar de lucht 

In paragraaf 3.1 worden per afvalstroom en per activiteit kengetallen voor stikstofoxiden afgeleid. In 
paragraaf 3.2 worden de emissies berekend per activiteit. 

3.1 Afleiding kengetallen emissie stikstofoxiden 

3.1.1 Machines 

Voor de emissies van stikstofoxiden van de machines is uitgegaan van de maximaal toegestane emissies 
volgens: 

[1] Richtlijn 97/68/EG (PbEG L59 27.2.1998) Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en 
deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde 
mobiele machines. 

Er is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor Fase II . Voor machines met een motorvermogen van 
75 tot 560 kW geldt een maximale emissie aan stikstofoxiden van 6,0 g/kWh, dit komt overeen met 1,7 
kg/GJ. 

3.1.2 Verkeer 

Voor de emissie van stikstofoxiden van het bezoekend verkeer zijn emissiekengetallen gebruikt uit: 

[2] Teeuwisse, 5. , 'Handleiding bij software pakket CAR II versie 4.0', TNO'rapport Rftl-A R 2005/074, 
2005. 

Er is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor 2004, die de beste schatting geven voor 2005 
(telefonische mededeling Infomil; tevens genoemd in vergadering Beheercommissie Nieuw Nationaal 
Model van 17 mei 2005). De emissiefactoren voor latere jaren (2010, 2015 en 2020) zijn lager en 
reflecteren de verwachte afname van emissies van stikstofoxiden van verkeer. 
Het verkeer op het terrein van Elhorst wordt gerekend tot de categorie 'zwaar' , er is uitgegaan van de 
laagste van de vermelde rijsnelheden van 13 km/h. Het bijbehorende emissiekengetal voor 
stikstofoxiden bedraagt 21,5 g/km/voertuig. 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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3.2 Berekening van de emissies 

3.2.1 Machines 

Per machine wordt de emissie berekend door vermenigvuldiging van de emissiefactor met het 
energieverbruik (GJ) dan wei het aantal afgelegde kilometers. 

In tabel 3 zijn de uitgangspunten voor de berekening van de emissie van stikstofoxiden van de machines 
weergegeven. 

Tabel 3: Berekening emissies van stikstofoxiden van de machines 

Locatie machines Aantal Energie- Emissie- Emissie NOx Emissie- Emissie NO. Emissieduur 
verbruik factor reductie na reductie 

[GJ/h/ 
[ -] voertuig] [kg/GJ] [ton/jr] [%] [ton/jr] [h/jr] 

Stortfront (compactor) 1 0,55 1,7 2,4 n.v.t. 2,4 2.600 

Stortfront (kranen) 2 0,55 1,7 1,9 n.v.t. 4,3 2.340 

Stortfront (shovel) 1 0,55 1,7 4,3 n.v.t. 1,9 2.080 

Aanleg stortcompartiment 8 0,55 1,7 3,7 n.v.t. 3,7 500 

3.2.2 Verkeer 

Per voertuig wordt de emissie berekend door vermenigvuldiging van de emissiefactor met het aantal 
afgelegde kilometers en de verkeersintensiteit. De verkeersemissies zijn als voigt over de verschillende 
locaties verdeeld: een verkeersbeweging van A naar B is bij locatie A ingedeeld, een verkeersbeweging 
van B naar A bij locatie B. 

In tabel 4 zijn de uitgangspunten voor de berekening van de emissie van stikstofoxiden van het verkeer 
weergegeven. 

Tabel 4: Berekening emissies van stikstofoxiden van het verkeer 

Totaal per dag op Emissiefactor Emissie NO. Emissieduur 
het bedrijfsterrein NO. 
afgelegde afstand 

[km] [g/kmlvoertuig] [ton/jr] 

Stortfront 

extern ., storfront 98 ,7 21,5 0,553 

extern <. storfront 98,7 21,5 0,553 

extern ., wisselplaats 1,5 21,5 0,009 

extern <. wisselplaats 1,5 21,S 0,009 

Wisselplaats ., stortfront 9,3 21,5 0,053 

Wisselplaats <. stortfront 9,3 21,5 0,053 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst·Vloedbelt te Borne 
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[h/jr] 

2.340 

2.340 

2.340 

2.340 

2.340 

2.340 

Emissie NO. 

[kg/hI 

0,237 

0,237 

0,004 

0,004 

0,023 

0,023 
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3.3 Samenvatting van de emissies 

TabeL 5 geeft een overzicht van de emissies van stikstofoxiden per Locatie en per emissieduur. 

Tabel 5: Overzicht van de emissies van stikstofoxiden per locatie en per emissieduur 

Locatie mac:hines Emissieduur Handelingen met Machines Verkeer TOTAAL 
afval en grond 

[h/jr] [kgth] [kg/h) [kg/h) [kg/h] 

Stortfront 2.600 .. 0,91 .. 0,91 

Stortfront 2.340 .. 1,83 0,26 2,09 

Stortfront 2.080 .. 0,91 .. 0,91 

Aanleg stortcompartiment 500 .. 7,32 .. 7,32 

Wisse(plaats 520 .. .. 0,03 0,03 

Poort (extern) 2.340 .. .. 0,24 0,24 

1) Gebaseerd op 115.000 ton/jr stuifgevoelig materiaal. In compartiment 8 zal hooguit 35.000 ton/jr stuifgevoelig materiaal 
worden gestort en de emissies als gevolg van storten in dat compartiment zijn dan ook evenredig lager. 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst·Vloedbelt te Borne 
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4 Grenswaarden volgens Besluit luchtkwaliteit 

De grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit Z005 (BlK) geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit 
aan dat, op een aangegeven tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt, en waar die kwaliteit al 
aanwezig is, zoveel inogelijk In stand gehouden moet worden. De grenswaarden gelden overal in de 
buitenlucht. Ultgesloten zijn bedrijfslocaties (in en rond bedrljfs- en industrieterreinen tot de 
omheining). 

Het Besluit Luchtkwaliteit geeft de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NOz): 

• 40 ~/m3 als jaargemiddelde (1 januari 201Q is de uiterste realisatiedatum)i 

• 200 J,Lg/m3 als uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden. 

Toet"ins aan Besluit luchtkwallteit van afv;llverwe-rkiosslnric;htlns Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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5 Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit 

5.1 Verspreidingsmodel 

De immissie in de omgeving van het bedrijf wordt berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De 
verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) . De 
gebruikte pc-applicatie is KEMA·STACKS versie 6.2, release juli 2005. 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op 
basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en de beschouwde 
peri ode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit 
uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de 
temperatuur. Het NNM berekent op verschillende roosterpunten de immissieconcentratie voor elk 
afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 
jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde uurgemiddelde immissieconcentratie wordt 
overschreden. 

5.2 Invoergegevens 

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de emissie en de emissieduur en 
omgevingskenmerken. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de emissiegegevens voor stikstofoxiden per scenario. De locatie van de 
bronnen varieert per compartiment waarin wordt gestort en dat wordt aangelegd. Tabel 8 geeft de x,y
coordinaten van de bronnen weer. Na de tabellen voIgt een toelichting. 

Tabel 7: Emissiegegevens stikstofoxiden per scenario 

Emissieduur Emissie NO, Emissiepatroon 
inclusief verkeer 

[h/jr] [kg/h] 

StortI roo: 2.600 0,91 Werkdagen + Blok 

Stortlro": 2.340 2,09 Werkdagen + Blok 

Stortlro": 2.080 0,91 Werkdagen + Blok 

Aanleg Ho,"compartiment 500 7,32 Werkdagen + Blok en Seizoen (10 wkn/jr) 

Wisselplaau 520 0,03 Werkdagen + Blok 

Poort Ie. tern) 2.340 0,24 Werkdagen + Blok 

1) Gebas~rd op 115.000 ton/jr stuifgevoelig materiaal. In compartiment 8 zal hooguit 35.000 ton/jr stuifgevaelig materiaal 
worden gestort en de emissies als gevolg van storten in dat campartiment zijn dan oak lager. 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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Tabel8: x,y-coordinaten van de bronnen 

x y h 

em] em] em] 

Compartiment 1 244.940 482.935 1 

Compartiment 2 245.008 483.040 1 

Compartiment 3 245.090 483.140 1 

Compartiment 4a 244.900 482.803 1 

Compartiment 4b+5a 244.830 482.620 1 

Compartiment 5b+6a 244.660 482.765 1 

Compartiment 6b 244.675 482.995 1 

Compartiment 7 244.718 483.178 1 

Compartiment 8 244.790 483.310 1 

Wisselplaats 244.895 483.300 1 

Poort (extern) 245 .050 483.260 1 

Thermische en impulsstijging. Voor aile bronnen geldt dat warmte-inhoud en kinetische flux niet 
relevant zijn. 

Emissiehoogte. Aile bronnen zijn in de berekeningen op maaiveldniveau ingevoerd. Hierbij is 
verondersteld dat de emissies weliswaar ontwijken tot op maximaal 20 meter hoogte maar in feite op 
'grondniveau' worden meegevoerd door de wind die over de compartimenten waait. Het betreft hier 
geen schoorstenen die vrij van het grondoppervlak emitteren. Deze rekenwijze geeft een hogere 
immissie dan wanneer met een emissiehoogte van 20 meter wordt gerekend_ 

De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel9. 

Tabel 9: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM 

Re presentatief meteostation Eindhoven 

Meteorologische periode 1995 - 1999 

Referentiejaar 2005 

Ruwheidslengte Zo 0,25 m 

Immissiegebied 2.500 x 2.500 m 

Roosterafstand 125 m 

Receptorhoogte 1 m 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkin!lsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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5.3 Toetsing stikstofdioxide aan Besluit luchtkwaliteit 

5.3.1 Jaargemiddelde concentratie 

Tabel10 vat de berekende jaargemiddelde immissieconcentraties samen . 

Tabel 10: Jaargemiddelde stikstofdioxide-immissies [JJg/m3] buiten het terrein van Twence als gevolg 
van afvalverwerkingsinMchting Elhorst-Yloedbelt te Borne 

Storten in compartiment: 2 4b+5a 5b+6a 6b 7 1) .. 8 

Aanleg: 4b+5a 5b+6a 6b 7 .. 8 1) .. 
Inclusief verkeer 

- achtergrondconcentratie 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

• maximale bronbijdrage 1,7 1,4 1,4 1,5 s 1,8 s 1,8 2,5 

• totaal achtergrond + bron 21,4 21,1 21,1 21,2 s 21,5 s 21,5 22,2 

Toetsing aan grenswaarde van VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET 
40 IJ!Vml jaargemiddeld 

1) De activiteiten storten in compartiment 7 en de aanleg van compartiment 8 zijn ten behoeve van de stikstofdioxide
berekeningen samengevoegd tot een scenario waarin beide activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. De berekende immissies zijn 
dan ook worst case, omdat de activiteiten in werkelijkheid na elkaar in de tfjd plaatsvinden. 

De tot ale concentratie stikstofdioxide als gevolg van de achtergrondconcentratie vermeerderd met de 
immissie als gevolg van Elhorst·Yloedbelt bedraagt maximaalZ2,Z jJg/m3

• Daarmee voldoet het bedrijf 
ruimschoots aan de grenswaarde uit het Bestuit tuchtkwatiteit van 40 jJg/m 3 als jaargemiddetde 
concentratie. 

5.3.2 Uurgemiddelde concentratie 

Tabel 11 vat de resultaten van de immissieberekeningen als uurgemiddelde samen. 

Tabel 11: Gemiddeld aantal overschMjdingen per jaar van de grenswaarde voor stikstofdioxide van 
200 jJg/m3 als uurgemiddelde concentratie buiten het terrein van Twence als gevolg van 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Yloedbelt te Borne 

Storten in compartiment: 2 4b+5a 5b+6a 6b 7 1) - 8 

Aanleg: 4b+5a 5b+6a 6b 7 .. 8 1) .. 

InC/usief verkeer 

- als gevolg van achtergrond 0 0 0 0 0 0 0 

• maximaal ten gevolge van 4 5 2 3 4 4 4 
achtergrond plus Elhorst·Vloedbelt 

Toetsing aan grenswaarde van VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET VOLDOET 
200 lJg/m1 uurgemiddeld die 
maximaal18 keer per jaar mag 
worden overschreden 

1) De activiteiten storten in compartiment 7 en de aanleg van compartiment 8 zijn ten behoeve van de stikstofdioxide· 
berekeningen samengevoegd tot een scenario waarin beide activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. De berekende immissies zijn 
dan ook worst case, omdat de actfviteiten in werkelijkheid na elkaar in de tijd plaatsvinden. 

Toetsing aan Besluit luchtkwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Borne 
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De grenswaarde van 200 jJg/mJ als uurgemiddelde concentratie mag buiten het bedrijfsterrein maximaal 
18 keer per jaar optreden. Uit tabel 11 blijl<t dat bij aLle scenario's aan deze grenswaarde wordt 
votdaan . 

5.3.3 Bespreking van de resultaten 

De stikstofrlioxide-immissie als gevolg van Elhorst-Yloedbelt is getoetst aan het Besluit Luc:htkwaLiteit. 

In aLle scenario's voLdoet de concentratie stikstofdioxide aLs gevoLg van de achtergrondconcentratie en 
Elhorst-Yloedbelt samen ruimschoots a-an de grenswaarde van 40 Ilg/m 3 als jaargemiddelde concentratie .. 

De grenswaarde van 200 Ilg/mJ als uurgemiddelde concentratie mag buiten het bedrijfsterrein maxlmaal 
18 keer per jaar optreden. Ook aan deze grenswaarde yoldoet het bedrijf tulmschoots. 

Toetsing nn Besluit lucht.kwaliteit van afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Yloedbelt te Borne 
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De emissie aan stikstofoxiden als gevolg van Elhorst-Vloedbelt is berekend op 13,5 tpn/jaar. 

Met behulp van het NNM is de Immissie in de omgeving van het bedrijf berekend. 

De immissies aan stikstofdioxide zijn getoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit. Volgens het Besluit 
Luchtkwaliteit geldt in 2.0.05 voor stikstofdfoxide een grenswaarde van 4.0 Ilg/m3 als jaargemiddelde 
concentratie. Aan deze grenswaarde wordt ruimschoots voldaan. Daarnaast geldteen grenswaarde van 
2.0.0 Ilg/m3 als uurgemiddelde die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. Ook aan deze 
grenswaarde voldoet het bedrijf ruimschoots. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat afvalverwerkingslntichting Elhorst-Vloedbelt voldoet aan de eisen die 
het Besluit lucntkwaliteit stelt aan stikstofdioxide. 
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Twence B.V. 
A fvalverwerkingsinrichting Elhort-Vloedbelt 

1 . INLEIDING 

Twence B.V. (hierna genoemd "Twence") is sinds januari 2001 de juridische opvol
ger van Regio Twente als eigenaar en exploitant van de afvalverwerkingsinriehting 
Elhorst-Vloedbelt te Zenderen (gemeente Borne). De inrichting is gelegen tussen de 
provincia Ie weg N743 (de Almelosestraat) en de spoorlijn Hengelo-Almelo. 

Sinds 1994 worden afvalstoffen op de loeatie Elhorst-Vloedbelt gestort, overgesla
gen en tijdelijke opgeslagen. Deze activiteiten zijn in 2000 gestaakt, nadat de in 
1 998 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) door de Raad van 
State was vernietigd. 

Twence heeft thans een nieuwe Wm-vergunning bij de provincie Overijssel aange
vraagd teneinde de activiteiten met afval op de loeatie Elhorst-Vloedbelt te kunnen 
voortzetten. Daarbij is door Twence gekozen voor een door de provineie gecoordi
neerde procedure, waarin ook een nieuwe vergunning ingevolge de Wet verontreini
ging oppervlaktewateren (Wvo) van het watersehap Regge en Dinkel wordt verkre
gen. 

Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvragen is een Milieuef
fectrapport (MER) opgesteld. Het voorliggende document is een samenvatting van 
het MER. De samenvatting heeft dezelfde hoofdstukindeling als het MER, zodat des
gewenst eenvoudig meer informatie in het MER kan worden gevonden. 

2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Het is om diverse redenen noodzakelijk de afvalverwerkingsinrichting Elhorst
Vloedbelt weer volledig in gebruik te nemen. De inrichting heeft een belangrijke 
funetie in de continu'jteit van de afvalverwerking door Twence en in de uitvoering 
van het provincia Ie en nationale afvalstoffenbeleid. 

De stortplaats Elhorst-Vloedbelt is opgenomen in de nationale planning van benodig
de stortcapaciteit. Hiermee is Elhorst-Vloedbelt ook van landelijke betekenis. Elhorst
Vloedbelt is opgenomen in het Tienjarenprogramma-Afval 1995-2005 en het Lande
lijk Stortplan van april 1999. De nog resterende capaciteit van de stortplaats Elhorst
Vloedbelt wordt ook in het concept-ontwerp Capaciteitsplan Storten van het Lande
lijk Afvalbeheersplan volledig tot de vergunde capaciteit gerekend. 

Het is ook vanuit bedrijfseeonomiseh oogpunt gewenst dat de aetiviteiten op de 10-
eatie Elhorst-Vloedbelt worden voortgezet, en dat de aanwezige stortcapaciteit vol
ledig wordt benut. 

Door het weer in gebruik nemen van de stortplaats kan de in het bestemmingsplan 
en landschapsplan aangegeven eindvorm van de stortplaats worden gerealiseerd. De 
bovenafdichtingsconstructie dient binnen 30 jaar te worden aangebracht, voordat de 
bodembeschermende werking van de onderafdichtingsconstruetie afneemt. 
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Twence B.V. 
Afvalverwerkingsinrichting Elhort-Vloedbelt 

Elhorst-Vloedbelt heeft ook een afva/overslagfunctie. De overslagfunctie is am logis
tieke redenen noodzakelijk voor een doelmatige afvalverwijdering in de regio, met na
me voor de huishoudelijke afvalstromen. Door het tijdelijk stopzetten van de overs/ag
activiteiten op de /ocatie Elhorst-Vloedbelt worden gemeenten thans met forse meer
kosten geconfronteerd (in totaal ruim 1 miljoen gulden per jaar). Vanuit milieuoptiek is 
de sluiting van het overslagstation op de locatie E/horst-Vloedbelt eveneens onge
wenst. De emissies via de uit/aatgassen en het energieverbruik t ijdens het afval
transport zijn namelijk geringer in het geva/ van overslag gevolgd door bulktransport 
dan bij transport met de afvalinzamelwagens. 

Tenslotte wordt gewezen op de rol van Elhorst-Vloedbelt bij het realiseren van nutti
ge toepassing van afvalstoffen. Op de locatie worden tijdelijke opslagmogelijkheden 
geboden voor nuttig toepasbare afvalstoffen. 

BELEID EN BESLUITEN 

Belangrijke elementen van het beleidskader voor het voornemen van Twence zijn het 
Tienjarenprogramma-Afval 1995-2005, het Landelijk Stortplan van april 1999 en het 
concept-ontwerp Capaciteitsplan Storten van het Landelijk Afvalbeheersplan, aange
zien de nog resterende capaciteit van de stortplaats Elhorst-Vloedbelt in deze be
leidsdocumenten is opgenomen en de capaciteit derhalve deel uitmaakt van de nati-
-- .... 1 ........ +"'r+ ...... lo"""i .... ,., 
VI IDl y ~L""'I "t-" ...... " I .. I~. 

De provincie Overijssel benadrukt in de nota UStorten in Overijssel" het be lang van 
een verantwoorde exploitatie van beschikbare stortcapaciteit. De te hanteren stort
tarieven en de exp/oitatieperiode bepalen mede of wettelijke nazorgverplichtingen 
kunnen worden nagekomen. 

Door de provincie en het waterschap Regge en Dinkel worden streefbee/den gehan
teerd voor de kwaliteit van de water/open in de directe omgeving van de afva/ver
werkingsinrichting E/horst-Vloedbelt. Bij de keuze van de lozingspunten voor re/atief 
schone waterstromen van de inrichting is met genoemde streefbee/den rekening ge
houden. 

Be/angrijke reeds genomen besluiten met betrekking tot de afvalverwerkingsinrich
ting betreffen het bestemmingsplan, het technisch nazorgplan, het landschapsplan 
en eerdere vergunningaanvragen. Naar verwachting in het voorjaar van het jaar 
2002 zal het bevoegd gezag de definitieve beschikkingen op de nieuwe vergunning
aanvragen publiceren. Het MER is een hulpmiddel voor de besluitvorming over de 
vergunningaanvragen. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Het MER bevat een be,schrijving van de "Voorgenomen activiteit". Opgemerkt wordt 
dat de beschrijving betrekking heeft op de "Voorgenomen activiteit", zoals gefor
muleerd op het moment dat met het opstellen van het MER werd begonnen. 
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De resultaten van de MER-werkzaamheden hebben ertoe geleid dat de initiatiefnemer 
vergunning zal aanvragen v~~r het zogenoemde "Voorkeursalternatief", dat afwijkt 
van de "Voorgenomen activiteit". Een beschrijving van het "Voorkeursalternatief" is 
opgenomen in hoofdstuk S. 

Afvalaanvoer en -afvoer 

Twence gaat er van uit dat 113.000 ton afval per jaar op de locatie Elhorst
Vloedbelt zal worden overgeslagen en vervolgens in bulk van de locatie zal worden 
afgevoerd. Het betreft hier circa SO.OOO ton huishoudelijk restafval en brandbaar 
bedrijfsafval en circa 33.000 ton GFT-afval. Deze hoeveelheden sluiten aan op de 
werkelijke hoeveelheden afval die in het recente verleden jaarlijks zijn overgeslagen. 

Daarnaast zal in de "Voorgenomen activiteit" regulier circa 310.000 ton afval per 
jaar worden gestort (gemiddeld ruim 1.200 ton/dag en maximaal 2.000 ton/dag). 
Deze hoeveelheid komt overeen met de reguliere hoeveelheid genoemd in de Wm
vergunningaanvraag uit 1997. Het gaat hierbij om afvalstoffen die niet in aanmer
king komen voor hergebruik, nuttige toepassing en thermische verwerking en om 
brandbaar afval dat moet worden gestort als gevolg van een tekort aan verbran
dingscapaciteit in Nederland. 

Het aantal voertuigen per tijdseenheid op de locatie Elhorst-Vloedbelt zal onder meer 
afhangen van het afvalaanbod, het soort voertuigen en de openingstijden van de 
inrichting. 

Registratie, controle en acceptatie 
Het in vrachtwagens aangevoerde afval wordt gewogen, geregistreerd en gecontro
leerd. V~~r aile vrachten afval geldt dat een visuele contrale op aard en samenstelling 
zal plaatsvinden tijdens lossen. Daarnaast zullen steekproefsgewijze intensieve con
troles worden uitgevoerd. Afvalstoffen zullen pas formeel geaccepteerd worden, na
dat aile registratie- en controleactiviteiten hebben plaatsgevonden, en daarbij geen 
onvolkomenheden zijn geconstateerd. Partijen die niet aan de acceptatievoorwaarden 
voldoen, worden afgekeurd en aan de ontdoener geretourneerd of door (of namens) de 
ontvanger afgevoerd op kosten van de aanbieder, of elders door Twence op de juiste 
wllze verwerkt. 

Overslag 
Overslag van afval zal plaatsvinden in de bestaande overkapte en driezijdig gesloten 
rulmte. Het overslagstation is voorzien van vloeistofdichte vloeren. Het afval wordt 
gelost vanaf een bordes in tegen het bordes opgestelde grootvolumecontainers (in
houd 30-40 m3). Volle containers worden direct gesloten dan wei afgedekt en in 
afwachting van afvoer apart gezet (zoveel mogelijk onder de overkapping). 

Stortplaats 
De stortcapaciteit op de locatie Elhorst-Vloedbelt bedraagt 4.S miljoen m3

• Van deze 
capaciteit is tot nu toe circa 1,4 miljoen m3 verbruikt. De stortcapaciteit is geba
seerd op een eindvor,!" zoals beschreven in het bestemmingsplan en het land
schapsplan voor de afvalverwerkingsinrichting. De situering van de verschillende 
stortcompartimenten is weergegeven in figuur 4.1. De volgorde waarin de stortcom
partimenten zullen worden benut, is gebaseerd op de in het bestemmingsplan aan
gegeven gefaseerde realisatie van de gewenste eindvorm van de stortplaats. 
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In fase I zijn de c'ompartimenten 1, 2, 3 en 4a aangelegd en d~els volgestort. In de 
fasen II en III zullen de compart;menten 4b tim 6a en 6b tim 8 worden gebruikt. De
ze volgorde is gekozen, opdat nat zuidoosteliike dee I van de stortplaats (fase I) zo 
spoedig mogelijk op hoogte zou zijn en als scherm fungeert (richting Zenderen). 

Storttechniek 

Het huishoudelijk en daarmee vergeiijkbaar afval zai op de stortplaats eerst worden 
uitgespreid en vervolgens worden verdicht met een compactor. Het stortfront wordt 
dagelijks afgedekt om het ontstaan van zwerfvuil en de emissie van geur te beper
ken. Tevens worden verplaatsbare hekken bij het stortfront gebruikt om het ver
spreiden van waaivuil te beperken. 

Onder- en bovenafdichting 
De onderafdichting van de nog aan te leggen stortcompartimenten zal bestaan uit een 
zogenaamde combinatie-afdichting van HDPE-folie en zand/bentoniet. De bestaande 
stortcompartimenten beschikken al over een dergelijke afdichtingsconstructie. Boven 
op de afdichting komt het percolaatverzamelsysteem, bestaande uit percolaatdrains 
(omgeven door een grindkoffer) in een laag zand (zie figuur 4.2). De stortplaats zal 
oak worden uitgerust met een bovenafdichtingsconstructie. Deze constructie zal 
worden aangebracht na beeindiging van de stortactiviteiten, en op het moment dat 
verdere inklinking van het gestorte materiaal geen bescha~iging van de bovenafdich
ting zal veroorzaken. Het moment van aanbrengen is onder meer afhankelijk van de 
ont'vvlkkeHngen in het af'!a!aanbod. maar diem binnen 30 jaar na het realiseren van 
de onderafdichting plaats te vinden. 

Onttrekking en toe passing stortgas 
De stortplaats beschikt over een stortgasonttrekkingsinstallatie, waarmee momen
teel circa 400 m3 stortgas per uur wordt onttrokken. Ongeveer 25% van het ont
trokken gas wordt afgefakkeld op de stortplaats en 75 % wordt sinds oktober 2000 
gebruikt als brandstof voor drie gasmotor/generatoreenheden, waarmee elektriciteit 
wordt geproduceerd. De fakkelinstallatie van de afvalverwerkingsinrichting heeft 
voldoende capaciteit (500 m3/uur) voor het affakkelen van al het onttrokken stort
gas, indien bovengenoemde gasmotoren buiten bedrijf zijn. Naarmate de stortcapaci
teit verder wordt be nut, zal ook het stortgasonttrekkingssysteem en de affakkelca
paciteit worden uitgebreid. Berekend is dat de stortgasproductie maximaal 1.450 
m3/uur zal bedragen (in het jaar 2009). 

Percolaatzuivering 
De percolaatzuivering op de locatie Elhorst-Vloedbelt is bestemd voor het zure per
colaat dat ontstaat in de relatief korte periode na de ingebruikname van een nieuw 
stortcompartiment. Methanogeen percolaat zal rechtstreeks worden afgevoerd naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Almelo. De percolaatvoorbehandeling 
bestaat uit een fysisch-chemische zuivering met een capaciteit van 5 m3/uur. De 
controle en besturing van het zuiveringsproces is grotendeels geautomatiseerd. Het 
zuiveringsrendement van de percolaatvoorzuivering is voor de diverse metalen zoda
nig dat voldaan wordt <;Ian de lozingseisen van het waterschap. 
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Figuur 4.1: Situering stortcompartimenten 
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Figuur 4.2: Schematische weergave afdichtingsconstructies 
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Opsla9 

Tot het voornemen van Twence behoort ook het tijdelijk opslaan van afvalstoffen, 
zoals verontreinigde grond, die nuttig kunnen worden toegepast op de stortplaats, 
bijvoorbeeld bij de afdekking van gestort afval of bij de aanleg van interne wegen 
naar het stortfront. Dergelijke afvalstoffen zullen in depot worden gezet in afwach
ting van nuttige toepassing. Hetzelfde geldt voor materiaalstromen, zoals categorie 
1 grond, die zowel binnen als buiten de inrichting inzetbaar zijn. 

Geuremissies 

Binnen de afvalverwerkingsinrichting zijn diverse geurbronnen te onderscheiden, zo
als het stortfront en het afvaloverslagstation. Ook zal sprake zijn van geuremissie 
door het ontwijken van stortgas. In de "Voorgenomen activiteit" worden de volgen
de maatregelen door Twence getroffen om de geuremissies te beperken: 

op het overslagstation gevulde containers met GFT en brandbaar afval direct 
afsluiteniafdekken; 
tijdelijke afdekking van gestort afval (uitgezonderd inert afval) met een laag van 
10 em; 
volgestorte compartimenten voorzien van een afdeklaag van 50 em en stortgas
onttrekkingsbronnen. 

Geluidemissies 
De geluidemissies van de afvalverwerkingsinrichting worden met name veroorzaakt 
door de afvaltransportvoertuigen, de compactor op het stortfront en de container
handling op het overslagstation. In de Voorgenomen activiteit" worden de volgende 
maatregelen door Twence getroffen om de geluidniveaus in de omgeving van de af
valverwerkingsinrichting te beperken: 

overslag van afval binnen een overkapte en driezijdig gesloten ruimte; 
storten van afval binnen kades van 2 meter hoogte; 
adequaat onderhoud van binnen de inrichting toegepast materieel; 
het hanteren van een zodanig stortplan dat de gevulde stortcompartimenten 1 
tim 4a een scherm vormen tussen Zenderen en de toekomstige afvalverwer
ki ngsactiviteiten. 

Emissies naar bodem en grondwater 
Verontreiniging van bodem en grondwater is/wordt voorkomen door het realiseren 
van adequate bodembeschermende voorzieningen, zoals vloeistofdichte vloeren op 
het afvaloverslagstation, afdichtingsconstructies in de stortcompartimenten en spe
ciale opslagvoorzieningen v~~r de chemicalien van de percolaatzuiveringsinstallatie 
(bovengrondse PE-vaten in een vloeistofdicht opvangbassin). Ook worden maatre
gelen getroffen in het kader van de bedrijfsvoering, zoals inspecties, onderhoud en 
monitoring. 

Emissies naar oppervlaktewater 
Binnen de afvalverwerkingsinrichting zullen diverse afvalwaterstromen vrijkomen, 
zoals ringslootwater, hemelwater afkomstig van gebouwen en overkappingen, water 
uit het drainagesysteer:n op de bovenafdichtingsconstructie, hemelwater afkomstig 
van bestratingen en verhardingen, huishoudelijk afvalwater en percolaat uit de stort
compartimenten. 
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De (relatief) schone waterstromen zullen worden geloosd op oppervlaktewater, 
waarbij rekening wordt gehouden met de door het waterschap vastgestelde lozings
eisen. De verontreinigde waterstromen worden afgevoerd naar de RWZI "Almelo 
Sumpel". 

Monitoring 

Belangrijke kenmerken van de afvalverwerkingsinrichting, zoals verwerkte hoeveelhe
den afval, energieverbruik, chemicalienverbruik percolaatzuivering, hoeveelheden ont
trokken en toegepast stortgas en de hoeveelheid voorgezuiverd en te zuiveren afval
water worden door Twence geregistreerd. Deze bedrijfsgegevens zijn van belang voor 
de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid. Daarnaast vindt monito
ring plaats van het grondwater. De grondwaterkwaliteit wordt regelmatig onderzocht, 
teneinde te controleren of de getroffen bodembeschermende voorzieningen goed func
tioneren. De grondwatercontroles zijn vastgelegd in een monitoringsplan voor de loca
tie Elhorst-Vloedbelt. 

Milieuzorg 
Door de Regio Twente sector Milieu (de juridische voorloper van Twence) is een 
kwaliteitszorgsysteem opgezet en gei"mplementeerd op basis van ISO 9001 (versie 
1 994)" Certificering heeft plaatsgevonden door Bureau Veritas Quality International in 
1997. Het milieuzorgsysteem conform ISO 14001 (versie 1999) voor de locatie 
Elhorst-Vloedbelt is in 1999 gei"ntegreerd in dit kwaliteitszorgsysteem. De in het MER 
beschreven milieubeschermende en emissiebeperkende maatregelen maken deel uit 
van het rnilieuzorgsysteem voor de locatie Elhorst-Vloedbelt. Een gei"ntegreerd 
kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem (KAM-zorgsysteem) wordt momenteel door 
Twence voorbereid" 

AL TERNA TIEVEN 

Het MER bevat geen "Nulalternatief" (het alternatief waarbij noch de voorgenomen 
activiteit noch een alternatief daarvoor op de locatie Elhorst-Vloedbelt wordt uitge
voerd). Het "Nulalternatief" is namelijk geen reeel alternatief voor Twence, aange
zien hierbij de doelstellingen van Twence niet kunnen worden gerealiseerd. Wei be
vat het MER een tweetal alternatieven v~~r de te storten hoeveelheid afval, het zo
genaamde HBeperkt aanbod alternatier en het "Maximum aanbod alternatief". 

In het "Beperkt aanbod alternatief" wordt er van uitgegaan dat het aanbod te storten 
afval circa 145.000 ton per jaar zal zijn. Deze hoeveelheid kornt overeen met het 
gemiddelde aanbod in de jaren 1998, 1999 en 2000. 

In het "Maximum aanbod alternatief" is aangenomen dat tijdelijk maximaal 3.000 
ton per dag (op jaarbasis maximaal 525.000 ton afval) zal worden gestort. Het gro
tere afvalaanbod kan ontstaan door het ontbreken van voldoende verbrandingscapa
cite it in Nederland, het uitvallen van procesmatige afvalbe- en afvalverwerkingsin
richtingen, het ontbre.~en van een alternatieve verwerkingsmogelijkheid voor zuive
ringsslib, en calamiteiten, zoals de vuurwerkramp in Enschede. 
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De belangrijkste verschillen tussen bovengenoemde alternatieven en de "Voorgeno
men activiteit", zoals omschreven in het vorige hoofdstuk, zijn de omvang van de 
geur-, geluid- en stofemissies, het aantal voertuigen met afval dat de inrichting be
reikt en verlaat, en de resterende levensduur van de stortplaats. 

In het MER is ook een aantal inrichtings- en uitvoeringsvarianten beschreven. Deze 
varianten hebben betrekking op de aspecten afvalwater, geluid, stof, geur en stort
gas (zie tabel 5.1). 

Tabel 5.1 :Overzicht beschouwde inrichtings- en uitvoeringsvarianten 

ASPECT BESCHOUWDE VARIANTEN 
Afvalwater Verdergaande percolaatvoorzuivering d.m.v. nitrificatie en denitrificatie. 
Geluid Realiseren van een geluidwal ten zuidwesten van het overslagstation . 

Aanbrengen geluidabsorberend materiaal op wanden en dak overslagstation. 
Aanbrengen rubberen matten onder containers in overslagstation. 
Verhogen kade rond stortfront. 
Realiseren geluidwallen langs toegangsweg naar stortcompartimenten. 
Het inzetten van een compactor met een geringere geluidemissie. 

Stof Watersproeilvernevelinstallatie boven losplaatsen overslagbordes. 
Geur 10 cm dikkere afdeklaag op gestort afval. 

Vernevelen speciale vloeistof, die _geurstoffen absorbeert en neutraliseert. 
Stortgas Nuttige toepassing van al het onttrokken stortgas door plaatsing extra gas-

motor/generator eenheid voor elektriciteitsopwekking. 

Het "Meest milieuvriendelijk alternatief" (MMA) bestaat uit de combinatie van afval
aanbodalternatief en inrichtings- en uitvoeringsvariant(en), waarbij de minste emis
sies en negatieve milieueffecten optreden. In het MMA wordt uitgegaan van de bes
te bestaande mogelijkheden voor de bescherming van het milieu. Het MMA wordt in 
hoofdstuk 7 van het MER geformuleerd, nadat de emissies en effecten van alterna
tieven en varianten zijn beschouwd en vergeleken. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND 

De beschrijving van bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling daarvan 
dient als referentiekader voor de beoordeling van de te verwachten milieueffecten bij 
realisatie van de voorgenomen activiteit of een alternatief hiervoor. Het studiegebied 
omvat enerzijds de locatie Elhorst-Vloedbelt en anderzijds de omgeving daarvan, 
voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Oit 
betekent dat de omvang van het studiegebied per milieuaspect (lucht, geluid, bo
dem, etc.) kan verschillen. 

Geluid 
In de huidige situatie vinden uitsluitend incidentele beheer- en onderhoudsactiviteiten 
binnen de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt plaats. De geluidsituatie in de 
omgeving van de inrichting wordt dan ook in hoofdzaak bepaald door het verkeer op 
de Almelosestraat, de treinen op de spoorlijn Hengelo-Almelo, landbouwwerktuigen, 
vogels, etc. Metingen ·en berekeningen zijn uitgevoerd, ten~inde een beeld te krijgen 
van de huidige geluidsituatie. Het geluidniveau in de omgeving van de inrichting dat 
gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, bedraagt momenteel 40-50 dB(A), 
waarbij de hogere geluidniveaus optreden nabij de Almelosestraat. 
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Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit te Zenderen is op basis van de beschikbare gegevens goed. De 
jaargemiddelde concentraties fijn stof bedragen naar verwachting 25-35 pg/m3 en 
liggen daarmee ruim onder de grenswaarde van 40 pg/m3 • 

Geur 

De huidige (niet in gebruik zijnde) stortplaats wordt gekenmerkt door een beperkte 
geuremissie als gevolg van het ontwijken van stortgas. De berekende geurcontouren 
van 1 Ge/m3 als 99,5-percentielwaarde en 1 en 3 Ge/m3 als 98-percentielwaarde 
blijven echter ruim binnen de grenzen van de afvalverwerkingsinrichting. 

Bodem en grondwater 
De ondiepe ondergrond nabij de afvalverwerkingsinrichting kan in geohydrologisch 
opzicht worden gekarakteriseerd als een watervoerend pakket van circa 10 meter 
dikte bovenop slecht doorlatende afzettingen (fijne slibhoudende zanden en kleien). 
In het gebied tussen Almelo en Borne bevinden zich geen omvangrijke (ve'rgunning
plichtige) grondwateronttrekkingen. De grondwaterstroming in bovengenoemd wa
tervoerend pakket wordt dan oak niet verstoord door grondwateronttrekkingen. Op 
regionale schaal is de afstroming via het watervoerend pakket westelijk gericht. De 
grondwaterkwa/iteit ter plaatse van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbe/t 
wordt periodiek gecontroleerd. Tot nu toe is geen negatief effect van de inrichting 
op de grondwaterkwaliteit geb/eken. 

Oppervlaktewater 
Belangrijk oppervlaktewater in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting zijn de 
Bornse Beek, de Azeler Beek en de Tusvelder Leiding. Direct ten zuiden van de af
valberging ligt langs het spoor de watergang 15-1-0-5 die afwatert op de Azeler
beek. Daarnaast is er de watergang 12-0-2-1 die in westelijke richting water afvoert. 
Rond de afvalverwerkingsinrichting bevindt zich (deels) een ringsloot die tijdens nat
te weersituaties hoge (grond-) waterstanden dient te beperken en va or opvang, buf
fering en afvoer van overtollig regenwater afkomstig van de inrichting zorgt. 

Landschap en cu/tuurhistorie 
In het studiegebied zijn de volgende landschapstypen te onderscheiden: essen en 
kampenlandschap, matenlandschap en heideontginningen. Binnen het landschap is 
de huidige afvalberging een opvallend element. De hoogte van de berging is nu circa 
, 7 meter boven maaiveld. De berging is van veraf zichtbaar in het dal van de Bornse 
Beek, omdat dit dal relatief open is. Aan de zuidwest zijde van de afvalberging is het 
landschap zo besloten, dat de afvalberging niet zichtbaar is. In het landschap zijn 
nog veel historisch geografische relicten aanwezig, in de vorm van elzensingels, 
houtwallen, opbollende akkers en wegen, die het patroon van de eerdgronden vol
gen. 

Ecologie 
De locatie van de afvalverwerkingsinrichting bevat geen bijzondere natuurwaarden. 
In het studiegebied bl!i~en de inrichting zijn minder algemene dagvlinders aangetrof
fen, zoals het Geelsprietdikkopje, een dagvlindersoort van bossen, houtwallen en 
singels. De beschermde zoogdieren in het studiegebied betreffen de Eekhoorn en een 
aantal vleermuissoorten. 
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Autonome ontwikkelingen 

Relevante auto nome ontwikkelingen van het bestaande milieu in het studiegebied 
zijn: een toename van de verkeersintensiteit op de Almelosestraat, de aanleg van 
nieuwe watergangen en de realisatie van nieuw bos en stedelijk uitloopgebied in de 
omgeving van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen is rekening gehouden met de aanwezigheid 
van hindergevoelige objecten (woningen) in de omgeving van de afvalverwerkingsin
richting. In figuur 7.1 zijn de woningen aangegeven, die overeenkomen met de re
kenpunten in het uitgevoerde akoestisch onderzoek, alsmede de woningen waarvoor 
specifieke eisen met betrekking tot de toelaatbare geurbelasting gelden. 

Geluid 
De geluidniveaus ten gevolge van de afvalverwerking, alsmede de maximale geluid
niveaus door piekgeluiden binnen de afvalverwerkingsinrichting, zijn berekend voor 
diverse situaties, die onderling verschillen qua hoeveelheid te storten afval en het in 
gebruik zijnde stortcompartiment. De berekende (maxima Ie} geluidniveaus zijn ver
volgens getoetst aan de vastgestelde grenswaarden. Daarbij is gebleken dat de af
valverwerkingsinrichting bij enkele woningen een geluidbelasting veroorzaakt die 
hoger is dan de grenswaarde. Oit geldt in zowel het "Beperkt aanbod alternatief", de 
"Voorgenomen activiteit als het uMaximum aanbod alternatief" (zie tabel 7.1) tijdens 
storten in de compartimenten 4b en 6a. Bij de woningen aan de Zeilkerweg e.o. 
heerst namelijk een laa9 niveau van het omgevingsgeluid. Een overschrijding van dit 
niveau door geluid vanwege de inrichting is dan ook te verwachten. De grenswaarde 
van 70 dB(A) voor piekgeluiden bij woningen zal in geen enkel geval worden over
schreden. 

Tabel 7.1: Geluidbelasting en overschrijding grenswaarden 

ALTERNATIEF GELUIDBELASTING OVERSCHRIJDING 
T.G.V. AFVALVERWERKING (*) GRENSWAARDE 

Beperkt aanbod alternatief s; 44 dB (A) :s; 3 dB(A) 

Voorgenomen activiteit :s; 45 dB(A) :s;4dB(A) 

Maximum aanbod alternatief S; 47 dB(A) S; 6 dB(A) 

(.) Bij woningen waar sprake is van een overschrijding van de grenswaarde. 

Bezien is wat het effect is van de geformuleerde inrichtings- en uitvoeringsvarianten 
op het geluidniveau in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting. Uit het on
derzoek is gebleken dat het effect van een aantal maatregelen zeer beperkt is. Indien 
een wal bij het overslagstation en geluidwallen op het terrein worden gerealiseerd en 
de stortkade rond het stortfront wordt verhoogd tot 2,5 meter, neemt de geluidbe
lasting ten hoogste 1,4 dB(A) af. Op de punten waar de geluidbelasting het hoogst 
is, is het verschil slechts 0,2 dB(A). 
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Figuur 7.1 : Situering alvelverwerkingsinrichting en hindergevoelige objecten 
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Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de meeste rekenpunten de compactor de 
grootste bijdrage levert aan het geluidniveau. In het rekenmodel is uitgegaan van de 
compactor, die in 1996 werd gebruikt en die een bronsterkte had van 112 dB(A). 
Indien een stiller type compactor kan worden ingezet, heeft dit een zeer relevante 
invloed op de geluidniveaus. Indien de bronsterkte beperkt blijft tot 105 dB(AI, dan 
vindt bij het "Maximum aanbod alternatief" geen overschrijding van het referentieni
veau plaats . Oit is ook het geval indien de bronsterkte van de compactor beperkt 
bJijft tot 107 dB(A) en tegelijkertijd de wal rond het stortfront wordt verhoogd tot 3 
meter. Voor de "Voorgenomen activiteit" en het "Beperkt aanbod alternatief" geldt 
dat geen overschrijding van de referentieniveaus zal plaatsvinden als de bronsterkte 
van de compactor niet hoger is dan respectievelijk 107 dB(A) en 108 dB(A). 

Het realiseren van een wal bij het overslagstation heeft tot gevolg dat het maximale 
geluidniveau bij twee woningen (de rekenpunten 9 en 10) wordt gereduceerd met 
circa 9 dB(A). Op de overige punten heeft deze maatregel geen effect. 

Stof 
Stofverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd door Project Research Amsterdam 
(PRA). Uit de berekeningen blijkt dat de bijdrage van de atvalverwerkingsinrichting 
aan de concentratie fijn stof op jaarbasis zeer gering is. Aileen in de zeer directe 
omgeving van de emissiepunten (stortfront en overslagstation) treedt een kleine ver
hoging op. Suiten het terrein van de afvalverwerkingsinrichting is de invloed van de 
activiteiten op de concentratie fijn stot niet vast te stellen. Het is daarom ook niet 
mogelijk om contouren voor de concentratie fijn stof weer te geven (bijdrage < 1 
f..Jg/m3 ). Oit geldt voor aile beschouwde afvalaanbodalternatieven en inrichtingsvari
anten. 

Geur 
Allereerst zijn de geurcontouren berekend voor het "Maximum aanbod alternatief" 
met een maximaal aanbod te storten afval van 3.000 ton/dag, en uitgaande van 
storten in de stortcompartimenten 4b, 5, 6a, 6b, 7 en 8. De berekende geurimmis
sieniveaus zijn getoetst aan de voorschriften in de vergunning die in 1993 door GS 
van Overijssel is verleend. Oaarbij is gebleken dat de voorschriften inzake toelaatba
re geurimmissieniveaus in het "Maximum aanbod alternatiefn niet worden over
schreden. Uit het geuronderzoek bJijkt tevens dat de geurcontouren behorende bij de 
"Voorgenomen activiteit" en het "Beperkt aanbod alternatief" slechts in beperkte 
mate afwijken van die van het "Maximum aanbod alternatief" (de contouren zijn 25 
tot 50 meter kleiner). Oe geuremissie van de afvalverwerkingsinrichting wordt na
melijk slechts voor een beperkt gedeelte bepaald door de op het stortfront verwerkte 
hoeveelheid afval. Bovendien is deze geurbron slechts een dee I van de dag actief. 

In de variant "Reduetie geuremissie" wordt een 10 em dikkere tijdelijke afdeklaag 
toegepast en wordt een speciale vloeistof verneveld die geur absorbeert en neutrali
seert. Een dikkere afdeklaag blijkt de resultaten van de geurverspreidingsberekenin
gen niet te bernvloeden. De invloed van het vernevelen van een speciale geurabsor
berende vloeistof gebeurt bij ongunstige windrichting (richting woonbebouwing) . De 
invloed van deze maatregel is echter niet te kwantificeren, omdat de modelbereke
ningen geen onderscheid naar windrichting toelaten. Derhalve kan aileen in kwalita
tieve zin worden aangegeven dat een verbetering zal optreden (kleinere geurcontou
ren). 
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Bodem en grondwater 

Er vinden geen directe emissies van verontreinigd water naar bod em en grondwater 
plaats op de afvalverwerkingsinrichting. Verontreiniging van bodem en grondwater 
kan evenwel plaatsvinden door percolaat, wanneer de onderafdichting van de stort
plaats niet 100% dicht is. Er zijn twee scenario's beschouwd voor verspreiding van 
percolaat vanuit de stortplaats in het grondwater. Het eerste scenario betreft de si
tuatie waarbij lekkage conform de ontwerpeis van 5 mm/jaar voor de onderafdich
ting optreedt. Het tweede scenario gaat uit van een calamiteitsituatie, waarbij een 
totale lekkage door de onderafdichting ontstaat. Uitgegaan is van een lekkageopper
vlak van 10 % van de onderafdichting. De percolaatverspreidingsberekeningen zijn 
uitgevoerd met behulp van het rekenmodel MicroFem. Daarbij is chloride als meest 
mobiele stof in het percolaat genomen. 

Uit de berekeningen blijkt dat mobiele verontreinigingen, zoals chloride, de waterlo
pen 12-0-2-1 en 15-1-0-5 nabij de afvalverwerkingsinrichting relatief snel kunnen 
bereiken (binnen enkele jaren). De transportweg van chloride naar de Tusvelder Lei
ding is van veer langere duur (tot 20 jaar). 

Oppervlaktewater 
De afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt heeft geen invloed van betekenis op 
de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe emissies naar oppervlaktewater bestaan uit 
de lozingen van niet verontreinigd grondwater en hemelwater naar omringende slo
ten. Daarnaast is sprake van een indirecte emissie, aangezien afvalwater. waaronder 
het effluent van de eigen percolaatzuivering, wordt afgevoerd naar de RWZI "Alme
lo-Sumpel". Het afvalwater van Elhorst-Vloedbelt is echter (in kwantitatief en kwali
tatief opzicht) slechts in zeer beperkte mate verantwoordelijk voor de totale bel as
ting van de RWZI. 

Landschap 
In aile in het MER beschouwde afvalaanbodalternatieven wordt uiteindelijk dezelfde 
eindvorm van de stortplaats gerealiseerd. Ook de afwerking en be planting is in deze 
alternatieven gelijk (conform het vastgestelde landschaps- en beplantingsplan). De 
definitieve afwerking van de stortplaats (de definitieve landschappelijke inpassing) 
vindt echter op verschillende momenten plaats. 

Ecologie 
Voor aile beschouwde afvalaanbodalternatieven geldt dat bij de aanleg van nieuwe 
stortcompartimenten (de compartimenten 4b tim 8) aile daar aanwezige vegetatie en 
de daarin voorkomende fauna zal verdwijnen. Daarbij wordt opgemerkt dat op de 
afvalverwerkingslocatie geen bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn. Factoren die 
de fauna in de omgeving kunnen be"invloeden tijdens de aanleg- en gebruiksfase van 
de stortcompartimenten zijn met name geluid en aanwezigheid van mensen. De ver
storing zal naar verwachting echter beperkt zijn. Het verschil tussen de 3 in het MER 
beschouwde afvalaanbodalternatieven is gelegen in de duur van de gebruiksfase c.q. 
de periode met verstoringsrisico. 
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Externe veiligheid 

Bij de stortgasonttrekkingsinstallatie bestaat een kans op explosie/brand, doordat 
potentieel brandbaar en explosief gas wordt verwerkt. Door een adequaat ontwerp 
en onderhoud van de stortgasinstallaties wordt de kans op een calamiteit echter 
klein geacht. Mocht toch een explosie optreden, dan zal het risico voor de omgeving 
zeer gering zijn, aangezien de afstand tussen de stortgasinstallatie en woningen 
groot is. 

De aanvoer naar de afvalverwerkingslocatie zal maximaal 3.000 ton/dag zijn. Bij een 
dergeJijke aanvoer zullen 263 voertuigen per dag te locatie bezoeken. De verkeersin
tensiteit op de Almelosestraat bedraagt momenteel circa 12.300 voertuigen per dag, 
zodat de bijdrage hieraan van de voertuigen voor de afvalverwerkingsinrichting be
perkt is. Desondanks zijn ten behoeve van een maxima Ie verkeersveiligheid ver
keerslichten geplaatst op de T-kruising die gevormd wordt door de Almelosestraat 
en de toegangsweg tot de inrichting. De externe veiligheidsrisico's in verband met 
het afvaltransport worden dan ook beperkt geaeht. 

Energie 
Het energieverbruik bij de aanvoer en verwerking van afvalstoffen zal in de be
sehouwde alternatieven ongeveer gelijk zijn (aangezien de totale hoeveelheid gestort 
afvaJ in aile aJternatieven ongeveer gelijk zal zijn!) als aangenomen mag worden dat 
de soort transportvoertuigen en de transportafstanden in de toekomst niet wezenlijk 
veranderen. Het energieverbruik bij de zuivering van percolaat is afhankelijk van de 
hoeveelheid percolaat en zal dus het geringst zijn in het "Maximum aanbod alterna
tief"', waarbij de bovenafdichting het snelst wordt aangebracht. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Per milieuaspect is bezien welke combinatie van besehouwde alternatieven en vari
anten als het meest milieuvriendelijk is aan te merken. Geconcludeerd is dat het 
MMA bestaat uit het "Maximum aanbod alternatief", uitgebreid met de varianten 
"Verdergaande percolaatzuivering", "Reductie geuremissie", "Benutten stortgas" en 
aile beschouwde inrichtings- en uitvoeringsvarianten voor het aspect geluid. 

Het "Maximum aanbod alternatief" maakt deel uit van het MMA, onder andere om
dat de periode waarin sprake is van geur- en geluidemissies belangrijker is geacht 
voor het samenstellen van het MMA dan de omvang van de emissies. 

VERGELlJKING VAN DE AL TERNATIEVEN 

De belangrijkste verschillen qua milieugevolgen tussen de voorgenomen activiteit en 
de beschouwde alternatieven zijn samengevat in tabel 8.1. 
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Tabel 8.1: Overzicht relevante verschillen 

ASPECT BESTAANDE VOORGENOMEN BEPERKT AANBOD MAXIMUM AANBOD MEEST MILlEU-
MILIEUTOESTAND ACTIVITEIT AL TERNA TIEF AL TERNA TIEF VRIENDELlJK 

AL TERNA TIEF 

Geluidnlveau in rekenpunt B 41 dB(AI 45 dB(AI 44 dB(AI 47 dB(AI 41 dB(A) 
(het punt met de hoogste berekende (= omgevingsgeluid) 
geluidbelasting t.g.v. de Inrichting). 

Overschrijding grenswaarde equivalent 0 4dB(A) 3 dB(A) 6 dB(AI 0 
geluidniveau in rekenpunt B. 

Geproduceerde en benutte hoeveel-
heid stortgas -- + - ++ +++ 
-- = kleinste hoeveelheid en 
+ + + = grootste hoeveelheid 

Gemlddeld aantal voertuigen per dag 
met bestemming afvalverwerkingsin- 0 139 106 1B2 1B2 
richting. 

Risico lekkage percolaat door onderaf-
dichting ++ + 0 + + I , + + = kleinste risico 
o = beperkt risico 

Duur gebruiksfase stortplaats gere- 0 13 jaar 28 jaar B-12 jaar B-12 jaar 
kend vanaf 2002 (*) 

1*1 Duur periode met emissies, visuele hinder door stortplaats en afvaltransport. 
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Voorkeursalternatief 

Het alternatief waarvoor Twence vergunning zal vragen, wordt aangeduid als het 
"Voorkeursalternatief" . 

Uit de informatie in het MER blijkt dat het snel volstorten van de compartimenten op 
de locatie Elhorst-Vloedbelt (het uMaximum aanbod alternatief") uit milieuoogpunt 
aanbeveling verdient (het meest milieuvriendelijk is). Twence zal dan ook vergunning 
vragen voor het storten van maximaal 3.000 ton/dag (maximaal 525.000 ton op 
jaarbasis), waarvan 310.000 ton regulier te storten afval per jaar Cmaximaal 2.000 
ton/dag). 

Twence kiest niet voor ane onderdelen van het geformuleerde MMA, want: 

De inrichtingsvariant "Reductie geuremissien leidt weliswaar tot een reductie van de 
geurbelasting in de omgeving, maar heeft ook enkele belangrijke nadelen. Zo is naar 
verwachting de aankoop van aanzienlijke hoeveelheden afdekmateriaal nodig en zal 
het extra afdekmateriaal kostbare stortruimte in beslag nemen. Bovendien geldt voor 
aile beschouwde afvalaanbodalternatieven dat geen overschrijding zal plaatsvinden 
van de in de vergunning van 1993 opgenomen voorschriften inzake geurimmissieni
veaus in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting, zodat de noodzaak van 
extra maatregelen ontbreekt. 

Het realiseren van de inrichtingsvariant uVerdergaande percolaatzuivering" kan op 
termijn zinvol zijn. In overleg met het waterschap is evenwel besloten dit vooralsnog 
niet te doen. De huidige situatie qua lozingskosten voor Twence en qua belasting 
van de RWZI maken een verdergaande voorzuivering van percolaat nog niet nodig. 
Bovendien leent de huidige samenstelling van het percolaat zich niet goed v~~r een 
verdergaande zuivering in de vorm van nitrificatie/denitrificatie. 

De effecten van de beschouwde inrichtingsvarianten voor het aspect "geluid" zijn 
beperkt. Uitsluitend de inrichtingsvariant "Wal aan zuidwest zijde overslagstation" 
wordt door Twence interessant geacht, omdat hiermee een aanzienlijke reductie van 
de maximale geluidniveaus nabij twee woningen kan worden bereikt. Alhoewel uit 
het akoestisch onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 70 dB(Al voor piekgeluiden 
bij woningen niet zal worden overschreden, zal Twence bezien of realisatie van de 
wal haalbaar is. 

Verder heeft Twence het voornemen de uitvoeringsvariant "Stillere compactor" te 
realiseren d.w.z. een compactor in te zetten met een laag bronvermogen, opdat 
geen overschrijding van de referentieniveaus zal plaatsvinden. Een orienterend on
derzoek naar de bronvermogens van cl)mpactoren heeft uitgewezen dat stillere 
compactoren voorhanden zijn dan de in eerste instantie in het akoestisch onderzoek 
aangehouden compactor met een bronvermogen van 112 dBCA). Zo is op de stort
plaats van AVRI een compactor van 35 ton operationeel met een gemeten bronver
mogen van 100 dB(A). 

Twence wenst ook de· inrichtingsvariant "Benutten stortgas" te realiseren, teneinde 
zoveel mogelijk elektriciteit met behulp van stortgas te produceren. De plaatsing van 
een extra gasmotor/generator/eenheid behoeft evenwel de instemming van Cogas. 
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Aangezien de elektriciteitsopwekking met stortgas buiten de afvalverwerkings
inrichting plaatsvindt (bij Cogas in Almelo) zal deze inrichtingsvariant geen deel uit
maken van de vergunningaanvraag voor de locatie Elhorst-Vloedbelt. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de milieubeschermende en emissiebeperkende maat
regelen genoemd in hoofdstuk 4 eveneens deel uitmaken van het "Voorkeursalterna
tief". 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Voor het MER betreffende de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt is nage
gaan of het voldoende informatie bevat voor de besluitvorming over de vergunning
aanvragen. Geconcludeerd is dat het toekomstige afvalaanbod en de geur-, geluid-, 
stof- en afvalwateremissies van de inrichting weliswaar niet exact zijn aan te geven, 
maar dat dit de vergunningverlening niet behoeft te frustreren. Enerzijds, omdat de 
milieugevolgen bepaald zijn voor een "worst case" situatie met een maximaal afval
aanbod, en anderzijds omdat zonodig aanvullende milieubeschermende maatregelen 
door de vergunningverlenende instanties kunnen worden voorgeschreven. Het laats
te zal naar verwachting echter niet nodig zijn, aangezien voor de berekeningen in het 
MER is uitgegaan van reeel te achten emissiekentallen, gebaseerd op Iiteratuurgege
vens en emissiemetingen. 

10. EVALUATIEPROGRAMMA 

De provincie Overijssel en het waterschap Regge en Dinkel zullen een besluit nemen 
over respectievelijk de Wm- en Wvo-vergunningaanvraag. Deze besluiten zullen on
der andere gebaseerd zijn op de verwachte milieueffecten van de verschillende in het 
MER beschouwde alternatieven. De Wet milieubeheer verplicht de vergunningverle
nende instanties de werkelijke gevolgen van de activiteit voor het milieu te onder
zoeken. In het MER voorspelde effecten en werkelijk optredende effecten moeten 
worden vergeleken, waarna zonodig aanvullende mitigerende maatregelen moeten 
worden voorgeschreven. Hiertoe zal een evaluatieprogramma moeten worden opge
steld. 

Door Twence is een aanzet voor het evaluatieprogramma opgesteld. Daarin is aan
gegeven dat in de toekomst onder meer de volgende informatie over de afvalver
werkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt zal moeten worden verzameld: de verwerkte 
hoeveelheden afval, de omvang van de geur- en geluidemissies, het energie- en 
drinkwaterverbruik, en de hoeveelheid en samenstelling van het percolaat uit de di
verse stortcompartimenten. Daarnaast zal de monitoring van de grondwaterkwaliteit 
vanzelfsprekend worden gecontinueerd. 
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1 . IN LEIDING 

1 . 1 Aigemeen 

Twence B.V. (hierna genoemd "Twence") is sinds januari 2001 de juridische 
opvolger van Regio Twente als eigenaar en exploitant van de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt te Zenderen (gemeente Borne). De 
inrichting is gelegen tussen de provinciale weg N743 (de Almelosestraat) en de 
spoorlijn Hengelo-Almelo. Twence exploiteert tevens de afvalverwerkingslocatie 
Boeldershoek te Hengelo, met de afvalverbrandingsinstallatie aviTwente, de 
composteringsinstallaties, de stortplaats en diverse hergebruikactiviteiten. 

Elhorst-Vloedbelt heeft een aantaJ functies: het storten van niet-brandbaar afval, een 
achtervangfunctie voor het storten van brandbaar afval in het geval dat landelijk 
onvoldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar is, het overslaan van brandbaar 
afval en GFT-afval en het tijdelijke opslaan van nuttig toepasbare materialen en 
afvalstoffen. De stortcapaciteit van Elhorst-Vloedbelt bedraagt 4,8 miljoen m3 (van 
deze capaciteit is 1,4 miljoen m3 reeds verbruikt). 

Twence is voornemens nieuwe vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) 
en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) aan te vragen v~~r de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt. Ten behoeve van de besluitvorming 
over de vergunningaanvragen wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure 
doorlopen. 

De initiatiefnemer in de m.e.r.-procedure is Twence. Het bevoegd gezag voor de 
Wm-vergunningverlening is de provincie Overijssel en voor de Wvo
vergunningverlening het waterschap Regge en Dinkel. De gegevens van 
initiatiefnemer en bevoegd gezag zijn vermeld in bijlage 1. 

Opgemerkt wordt dat in het voorliggende MER consequent wordt gesproken over de 
"afvalverwerkingsinrichting" Elhorst-Vloedbelt. Deze vlag dekt de lading echter niet 
volledig. Twence voert namelijk, naast afvalverwerking, ook andere activiteiten op 
genoemde locatie uit, namelijk afvalopslag en -overslag. De nieuwe vergunningen 
worden aangevraagd, teneinde de sinds 1994 uitgevoerde activiteiten voort te 
zetten. Het gaat hierbij in hoofdzaak om het storten van afval, het overslaan van 
afvalstoffen en het tijdelijk opslaan van materialen en afvalstoffen, die voor nuttige 
toepassing in aanmerking komen. Deze activiteiten vormen dus samen de 
"Voorgenomen activiteit". 

Gesproken wordt over het v66rtzetten van activiteiten, aangezien de activiteiten op 
de locatie Elhorst-Vloedbelt in het jaar 2000 zijn gestopt als gevolg van een 
uitspraak van de Afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State (het besluit om 
de op 3 november 1998 door de provincie Overijssel aan Twence verstrekte Wm
vergunning voor Elhor,st-Vloedbelt te vernietigen). Op dit moment vinden aileen 
beheer- en onderhoudsactiviteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt plaats op basis van 
een gedoogbeschikking van de provincie Overijssel. 
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Bovengenoemde uitspraak van de Raad van State vormt de aanleiding tot het 
voornemen van Twence nieuwe vergunningen aan te vragen. In paragraaf 1.2 wordt 
nader ingegaan op deze aanleiding. 

Twence vraagt zowel een nieuwe Wm-vergunning als een nieuwe Wvo-vergunning 
aan om de activiteiten te kunnen voortzetten. Formeel is geen nieuwe Wvo
vergunning nodig. De vigerende Wvo-vergunning voor de afvalverwerkingsinrichting 
Elhorst-Vloedbelt, verleend door het waterschap Regge en Dinkel, is niet door de 
Raad van State vernietigd. Twence heett evenwel gekozen voor een volledig nieuwe 
en door de provincie gecoordineerde procedure, waarin de vergunningenprocedures 
ingevolge de Wm en de Wvo zijn gecombineerd. 

1.2 Aanleiding 10t he1 voornemen 

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben bij besluit van 15 maart 1988 
vergunning verleend (destijds krachtens de Afvalstoftenwet) voor het oprichten en in 
werking hebben van een inrichting voor afvalverwerking op Elhorst-Vloedbelt (de 
vergunning werd verleend voor een periode van 10 jaar). 

In augustus 1997 heeft Regio Twente bij GS een nieuwe vergunning aangevraagd 
(Wet milieubeheer) vanwege het aflopen van de vergunning per 1 maart 1998. GS 
van Overijssel hebben een nieuwe vergtmning ~raGhtens de Wet m!!!e!..!beheer 
verleend op 3 november 1998. Tussen 1 maart en 3 november 1998 heeft Elhorst
Vloedbelt getunctioneerd op basis van een gedoogbeschikking van GS. 

Tegen het besluit van GS van Overijssel van 3 november 1998 is door derden 
beroep aangetekend. Op 18 september 2000 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State uitspraak gedaan (uitspraak E03.98.1705) en heett zij het 
besluit van GS van Overijssel van 3 november 1998 ongeldig verklaard. De 
aanleiding hiervoor bestond uit drie punten (tekst uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State): 

de kennisgeving is niet naar aile direct omwonenden van de inrichting gezonden, 
terwijl dit wei had moeten gebeuren. Dit betekent ook dat het omwonenden 
redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij geen bedenkingen hebben 
ingebracht tegen het ontwerpbesluit; 
bij de voorbereiding van de milieuvergunning is in overleg met het bevoegd 
gezag destijds geen milieuetfectrapport opgesteld. De Raad van State oordeelt 
nu dat dit wei had moeten gebeuren; 
er is in 1997 een vergunning aangevraagd voor het in werking hebben van de 
inrichting. De Raad van State oordeelt dat een vergunning voor het oprichten en 
in werking hebben had moeten worden aangevraagd c.q verleend. 

Door de uitspraak van de Raad van State zijn de activiteiten op Elhorst-Vloedbelt 
tijdelijk gestopt en wenst Twence thans nieuwe vergunningen om de activiteiten te 
kunnen voortzetten. 
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1.3 Leeswijzer 

De belangrijkste onderdelen van het MER zijn: 

Probleemstelling en doel 
In hoofdstuk 2 is het belang beschreven van het voortzetten van de 
bedrijfsactiviteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt. Uit de beschrijving blijkt tevens 
waarom andere locaties geen reeel alternatief vormen voor de activiteiten die 
Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt wenst te hervatten. In dit verband wordt 
onder meer aandacht geschonken aan ontwikkelingen op landelijk niveau aangaande 
de planning van stortcapaciteit, aan het belang van het overslagstation op de locatie 
Elhorst-Vloedbelt en aan reeds gedane investeringen. Het doel van het voornemen 
van Twence is eveneens beschreven in hoofdstuk 2. Het doel voigt uit de 
geformuleerde probleemstelling. 

Beleid en besluiten 
In hoofdstuk 3 is vermeld ten behoeve van welke besluiten het MER is opgesteld en 
door wie c.q. welke instanties deze besluiten zullen worden genomen. Ook is 
aangegeven welke ter zake doende overheidsbesluiten reeds zijn genomen en welke 
(openbaar gemaakte) beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleggen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende besluiten waarvoor het MER is 
opgesteld. In dit verband komen de vigerende wet- en regelgeving inclusief 
normeringen en het beleidskader aan de orde. 

Beschrijving voorgenomen activiteit 
Een beschrijving van de activiteiten die Twence voornemens is uit te voeren op de 
locatie Elhorst-Vloedbelt is opgenomen in hoofdstuk 4. Daarbij komen aspecten aan 
de orde, zoals afvalaanvoer en -acceptatie, overslag van afvalstoffen, tijdelijke 
opslag van materialen geschikt voor nuttige toepassing op de stortplaats, het storten 
van afva" stortgaswinning- en toepassing, energieproductie en -verbruik en 
percolatiewaterzuivering. In hoofdstuk 4 worden tevens de emissies naar de 
milieucompartimenten lucht, bodem en oppervlaktewater ten gevolge van de 
voorgenomen activiteiten gepresenteerd, alsmede de emissiebeperkende 
maatregelen. 

Alternatieven 
In hoofdstuk 5 is ingegaan op alternatieven voor de voorgenomen activiteit. Daarbij 
komt onder andere het meest milieuvriendelijk alternatief aan de orde, alsmede een 
tweetal afvalaanbodalternatieven (het "beperkt aanbod alternatief" en het 
"maximum aanbod alternatier). Ook worden diverse inrichtings- en 
uitvoeringsvarianten geformuleerd en uitgewerkt. Het gaat daarbij om varianten 
inzake percolatiewaterzuivering, beperking geluidbelasting, stortgasbenutting e.d. 

Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op de bestaande toestand van het milieu op en in de 
omgeving van de afv~lverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt en de zogenaamde 
autonome ontwikkeling van het milieu aldaar (de ontwikkelingen die naar 
verwachting zullen optreden als de voorgenomen activiteit of een van de 
alternatieven niet wordt gerealiseerd). 
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De beschrijving van de bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling dient 
als referentiekader voor de beoordeling van de te verwachten milieueffecten. In 
hoofdstuk 6 is ook de situering van de inrichting ten opzichte van hindergevoelige 
objecten, zoals woonbebouwing, weergegeven. 

Gevolgen voor het milieu 
In hoofdstuk 7 zijn de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, het ubeperkt 
aanbod alternatief", het "maximum aanbod alternatief" en de beschouwde 
inrichtings- en uitvoeringsvarianten vermeld. Daarbij staan onder andere de 
volgende onderwerpen centraal: geluid, geur, stof, bodem, oppervlaktewater, 
energie, verkeer, landschap en ecologie. Het meest milieuvriendelijk aJternatief 
(MMA) wordt in hoofdstuk 7 samengesteld op basis van de beschouwingen inzake 
milieugevoJgen. 

Vergelijking alternatieven 
In hoofdstuk 8 zijn de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de 
beschouwde alternatieven onderling en met de referentiesituatie vergeleken. Bij de 
vergelijking zijn onder meer de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het 
milieubeleid betrokken. 

Leemten in informatie 
Ingevolge de Wet milieubeheer dient het MER een overzicht te bevatten van leemten 

daarvan) en van leemten in de beschrijving van de milieueffecten van de 
beschouwde alternatieven. Het gaat daarbij om leemten ten gevolge van het 
ontbreken van de benodigde gegevens. Het overzicht van leemten in kennis en 
informatie is opgenomen in hoofdstuk 9 van dit MER. Daarbij is ook aangegeven of 
informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming. 

Evaluatieprogramma 
Mede op basis van het MER zullen de provincie Overijssel en het waterschap Regge 
en Dinkel besluiten nemen ten aanzien van de vergunningaanvragen van Twence. 
Deze besluiten zijn onder meer gebaseerd op verwachte milieueffecten van de 
verschillende in het MER beschreven alternatieven. Ingevolge de Wet milieubeheer 
dienen de vergunningverlenende instanties de werkelijke gevolgen voor het milieu te 
onderzoeken, zoals deze optreden na voortzetting van de sinds 1994 uitgevoerde 
activiteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt. Hiertoe zal een evaluatieprogramma 
moeten worden opgesteld. Onderwerpen van evaluatie zijn geselecteerd in 
hoofdstuk 10. Daarnaast is een aanzet voor het evaluatieprogramma gepresenteerd. 

Bijlagen 
De bijlagen bevatten onder meer een overzicht van geraadpleegde literatuur, een 
verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een 
verwijzingsmatrix Richtlijnen-MER. 
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2 . PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN HET VOORNEMEN 

2.1 Inleiding 

Elhorst-Vloedbelt heeft een belangrijke functie in de continu'iteit van de 
afvalverwerking door Twence en in de uitvoering van het provincia Ie en nationale 
afvalstoffenbeleid. De capaciteit van de stortplaats Elhorst-Vloedbelt is opgenomen 
in de landelijke planning van benodigde stortcapaciteit. Het is mede daarom 
noodzakelijk de vergunningen te verkrijgen die nodig zijn voor het opnieuw volledig 
in gebruik nemen van de afvalverwerkingsinrichting. 

De problemen, waarvoor in het kader van de onderhavige m.e.r.-procedure een 
oplossing wordt gezocht c.q. waarvoor het voornemen van Twence een oplossing 
biedt, worden in de paragrafen 2.2 tim 2.6 beschreven. 

2.2 Benodigde stortcapaciteit 

Noodzaak stortplaatsen 
De beleidsdoelstellingen inzake afvalbeheer zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. 
Het afvalbeleid in Nederland richt zich primair op het voorkomen en beperken van 
het ontstaan van afval (afvalpreventie) en op hergebruik/nuttige toepassing van 
afvalstoffen. Afvalstoffen die niet voor hergebruik of nuttige toepassing in 
aanmerking komen, moeten zo mogelijk worden verbrand met benutting van de 
daarbij vrijkomende energie. Stortplaatsen vormen de laatste schakel in de 
afvalverwijderingsketen. 

Dit beleid heeft ertoe geleid dat in het afgelopen decennium substantiEHe 
verschuivingen zijn opgetreden in de eindverwerking van afvalstoffen in Nederland. Zo 
is de hoeveelheid te storten afvalstoffen jarenlang sterk afgenomen. Ook het aantal 
stortplaatsen in Nederland is fors gereduceerd. 

Er zullen altijd stortplaatsen moeten zijn, waar niet herbruikbare, niet nuttig 
toepasbare en niet brandbare afvalstoffen kunnen worden verwerkt. Dergelijke 
afvalstoffen blijven namelijk ontstaan. 

De hoeveelheid te storten afval is in 1999 zelfs voor het eerst sinds 1985 weer 
toegenomen ten gevolge van de economische groei. De verbrandingscapaciteit in 
afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt sinds 1998 volledig benut en het 
hergebruik neemt na een periode van sterke groei minder snel toe. Verder neemt de 
toepassing van (bewerkt) afval als alternatieve brandstof in andere installaties dan 
AVI's minder snel toe dan verwacht. Op landelijk niveau bestaat nog altijd een 
overschot aan brandbaar afval, dat met ontheffing van het bevoegd gezag wordt 
gestort. Het is onzeker hoe de trend voor de komende jaren eruit zal zien (VROM, 
Milieubalans 2000). 

Er zullen altijd stortplaatsen moeten zijn om de continui'teit van de afvalverwerking 
te kunnen garanderen. Stortplaatsen vervullen een belangrijke achtervangfunctie in 
de verwijderingsketen. 
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Er kunnen zich namelijk problemen voordoen in de afvalverwijderingsketen 
(bijvoorbeeld calamiteiten bij afvalbe- of afvalverwerkingsinstallaties of andere 
calamiteiten), waardoor tijdelijk afvalstoffen moeten worden gestort, die hier 
norma liter niet voor in aanmerking komen. 

Capaciteitsplanning 
Het verwijderen van afval is een nutstaak met een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de overheid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de capaciteitsplanning. 
Voor het storten van afvalstoffen is capaciteitsplanning noodzakelijk, omdat 
Nederland voor storten zelfvoorzienend wil blijven (dit beleidsstandpunt is ook 
opgenomen in het voor-ontwerp LandeJijk Afvalbeheersplan). Onbrandbaar afval dat 
in Nederland ontstaat en dat niet nuttig kan worden toegepast, moet derhalve in 
Nederland worden gestort. Hierbij wordt niet uitgegaan van een krappe 
stortcapaciteit, aangezien stortplaatsen ook een achtervangfunctie hebben te 
vervullen. Als richtlijn wordt in het voor-antwerp LAP gehanteerd dat in elk jaar 
gedurende de planperiode v.an het LAP (2002-2006) er minimaal voor 6 jaar 
noodzakelijke stortcapaciteit beschikbaar is. 

Op basis van de informatie over beschikbare stortcapaciteit in Nederland en over het 
verwachte toekomstige aanbod van te storten afval, wordt in het voor-ontwerp LAP 
geconcludeerd dat in de planperiode naast de in de planning opgenomen capaciteit 
geen nieuwe stortcapaciteit zal worden gerealiseerd of in procedure zal worden 

tekort aan stortcapaciteit dreigt te ontstaan, dan zal uitbreiding van de capaciteit 
aileen worden toegestaan door uitbreiding van bestaande stortplaatsen of door het 
heropenen van gesloten stortplaatsen. Het realiseren van nieuwe stortplaatsen is 
onder meer vanwege het aanzienlijke ruimtebeslag niet aan de orde. 

De stortplaats Elhorst-Vloedbelt is opgenomen in de nationale stortplanning. Hiermee 
is Elhorst-Vloedbelt ook van landelijke betekenis. Het moratorium dat is afgekondigd 
op de realisatie van nieuwe stortcapaciteit heeft geen betrekking op het voortzetten 
van de activiteiten op Elhorst-Vloedbelt, omdat het een bestaande stortplaats betreft 
waarvan de capaciteit is opgenomen in het Tienjarenprogramma-Afval 1995-2005 
en het Landelijk Stortplan van april 1999. 

In het Landelijk Stortplan wordt als capaciteit in exploitatie aangehouden, de 
stortplaatsen waarvoor aile procedures in het kader van de ruimtelijke ordening en 
ten behoeve van vergunningen reeds doorlopen zijn. Uit bijlage 2 van het Landelijk 
Stortplan blijkt dat uitgegaan wordt van een capaciteit van ElhorstlVloedbelt van 
3,756 miljoen m3

• Tevens is opgenomen dat de verwachte einddatum van de 
benutting van de locatie na 2010 ligt. 

De nog resterende capaciteit van de stortplaats Elhorst-Vloedbelt wordt ook in het 
concept-ontwerp Capaciteitsplan Storten van het LAP volledig tot de vergunde 
capaciteit gerekend. In genoemd plan wordt een restcapaciteit van 3.470.000 m3 

genoemd. 
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2.3 Bedrijfseconomisch verantwoorde afvalverwerking 

Het storten van afval dient op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze plaats te 
vinden. In de afgelopen jaren zijn er diverse beleidsontwikkelingen geweest die in 
bedrijfseconomisch opzicht relevant zijn. Allereerst wordt gewezen op het 
aanscherpen van de milieuhygienische eisen waar stortplaatsen aan moeten voldoen, 
via het Stortbesluit bodembescherming. Dit heeft geleid tot aanzienlijke 
investeringen in het verleden (tot 1997 is circa 50 miljoen gulden ge'investeerd in 
(milieubeschermende) voorzieningen op de locatie Elhorst-Vloedbelt). Vanaf 1995 is 
sprake van stortverboden voor verschillende soorten afvalstromen door het van 
kracht worden van het Besluit stortverbod afvalstoffen, waardoor het aanbod van te 
storten afval is afgenomen. 

Een bedrijfseconomisch verantwoorde verwerking van afval op Elhorst-Vloedbelt is 
zowel afhankelijk van het afvalaanbod als van de beschikbare stortcapaciteit, 
aangezien deze factoren mede bepalend zijn voor de exploitatieperiode van de 
stortplaats c.q. de periode waarin investeringen moeten worden afgeschreven en 
waarin de voor de nazorg benodigde gelden moeten worden bijeengebracht. Het is 
dan ook gewenst dat de activiteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt worden 
voortgezet, opdat de aanwezige stortcapaciteit volledig kan worden benut. 

Het belang van het volledig benutten van beschikbare stortcapaciteit wordt ook 
benadrukt in het concept-ontwerp Capaciteitsplan Storten, dat als onderdeel van het 
LAP wordt opgesteld. Daarin is aangegeven lid at waar nodig de exploitatieduur van 
reeds bestaande stortplaatsen, waarvan de capaciteit deel uitmaakt van de landeJijke 
capaciteit, zal worden verlengd tot deze capaciteit volledig is benut. De 
vergunningen van de inrichtingen worden daarvoor zonodig verlengd of indien nodig 
opnieuw vergund. De financiele exploitatie (afschrijvingen, reserveringen) kan dan 
worden ingericht op de volledige capaciteit." 

2.4 Levensduur stortplaatsen 

Het IS om meerdere redenen gewenst dat de "levensduur" van een stortplaats 
beperkt blijft. Voor omwonenden is het van belang dat de eindvorm van een 
stortplaats relatief snel wordt gerealiseerd, opdat bijvoorbeeld geluid- en 
geuremissies niet "oneindig" doorgaan, en de stortplaats landschappelijk definitief 
kan worden ingepast. 

De huidige vorm van de stortplaats sluit niet aan op het vastgestelde landschapsplan 
c.q. op de gekozen eindvorm van de stortplaats. Voortzetting van de 
stortactiviteiten is dan ook gewenst om de gekozen eindvorm te kunnen realiseren. 

Het is ook gewenst dat de eindvorm van de stortplaats wordt bereikt, en de 
bovenafdichtingsconstructie wordt aangebracht, voordat de bodembeschermende 
werking van de onderafdichtingsconstructie afneemt. In het nieuwe Stortbesluit 
bodembescherming dat vanaf 13 juli 2001 geldig is, wordt aangegeven dat de 
bovenafdichting maximaal 30 jaar na het aanleggen van de onderafdichting moet 
worden gerealiseerd. 
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Mede om de resterende levensduur van de stortplaats te beperken, gaat Twence uit 
van een regulier aanbod te storten afval ter grootte van circa 310.000 afval per jaar 
(een hoeveelheid die hoger is dan het afvalaanbod in de afgelopen jaren). Het 
toekomstige afvalaanbod is niet exact te voorspellen, want de nationale overheid 
heeft ervoor gekozen meer ruimte te bieden aan "marktwerking" bij de verwijdering 
van afvalstoffen. Naar verwachting zullen de provinciale grenzen voor de verwerking 
van te storten afval binnen afzienbare tijd verdwenen zijn. 

In het voor-ontwerp LAP wordt aangegeven dat deze grenzen met het in werking 
treden van de gewijzigde Wet milieubeheer zullen vervallen. Voor brandbaar afval 
bestaat reeds een landelijke markt sinds 1-1-2000. Het storten van het overschot 
brandbaar afval is mogelijk met ontheffing van het bevoegd gezag. In paragraaf 4.2 
wordt nader ingegaan op de hoeveelheid afval die Twence op de locatie Elhorst
Vloedbelt zal storten. 

2.5 Afvalinzameling en -transport 

Naast de stortfunctie heeft Elhorst-Vloedbelt een overslagfunctie. De overslagfunctie 
van Elhorst-Vloedbelt is om logistieke redenen noodzakelijk voor een doelmatige 
afvalverwijdering in de regio, met name voor de huishoud~/ijke afvalstromen. 

Om riP tnt::!lp ::Ifv::Ilvf'!rwiirif'!rinn!':kn!':tpn 7n 1::I::In mnnpliik tp nnllripn "'n tr::lncmnrt -_ .. -- ------ ----- ------.J-----·w--------- -- ---.;;;I -'--w-'-I-· -- .. ---- .. -_. ---.--.----

zoveel mogelijk te beperken, dient er een goede afstemming te zijn tussen 
afvalinzamel- en afvaltransportsystemen. De inzamelsystemen van de gemeenten 
moeten optimaal worden benut. Het is niet gewenst dat de inzamelwagens, zodra zij 
een inzamelronde hebben afgerond, met chauffeur en beladers een grote 
transportafstand moeten afleggen naar de afvalverwerkingsinrichting, aangezien dit 
veel tijd vergt en dus aanzien/ijke kosten met zich meebrengt. Wanneer de afstand tot 
de verwerkingsinrichting groot is, dan wordt in het algemeen besloten tot 
afvaloverslag, gevolgd door afvaltransport in bulk. Deze keuze is in het verleden ook 
gemaakt voor het afval dat wordt ingezameld in diverse Twentse gemeenten. Door 
het tijdelijk stopzetten van de overslagactiviteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt 
worden die gemeenten thans met forse meerkosten geconfronteerd (in totaal ruim 1 
miljoen gulden per jaar). 

Ook vanuit milieuoptiek wordt de sluiting van het overslagstation op de locatie 
Elhorst-Vloedbelt negatief beoordeeld. Uitgaande van 113.000 ton afval zijn namelijk 
5.650 afvaltransporten nodig wanneer afval in bulk wordt afgevoerd (gemiddeld 20 
ton per vracht), en 14.125 afvaltransporten wanneer het transport met de 
inzamelwagens plaatsvindt (gemiddeld 8 ton per vracht). De emissies via de 
uitlaatgassen en het energieverbruik tijdens het afvaltransport zijn dan ook geringer 
in het geval van overs lag gevolgd door bulktransport. 

Het niet voortzetten van de overslagactiviteiten betekent tevens dat sprake is van 
kapitaalvernietiging. Ijet overslagstation zou daardoor namelijk overbodig worden, 
terwijl de gepleegde aanzienlijke investering nog niet volledig is afgeschreven. 

Gelet op het bovenstaande is het gewenst dat het overslagstation op de locatie 
Elhorst-Vloedbelt zo spoedig mogelijk weer in gebruik kan worden genomen. 
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2.6 Opslag t.b .v. nuttige toepassing 

Op stortplaatsen zijn materialen nodig voor de tussentijdse afdekking en de 
eindafdekking van gestort afval, alsmede voor de aanleg van interne bedrijfswegen. 
Diverse afvalstoffen, zoals lichtverontreinigde grond, lichtverontreinigde baggerspecie 
en vervuilde puinfracties, kunnen voor dit doel worden gebruikt. Echter het moment 
van aanbieden van dergelijke afvalstoffen sluit dikwijls niet goed aan op het moment 
van toepassen. Teneinde de afvalstoffen toch nuttig te kunnen toepassen, is tijdelijke 
opslag binnen de afvalverwerkingsinrichting noodzakelijk. 

TijdeJijke opslag van nuttig toepasbare afvalstoffen is een van de activiteiten die 
Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt wenst uit te voeren. Ook relatief schone 
materiaalstromen, zoals categorie 1 grond, die tevens buiten de inrichting kunnen 
worden ingezet, zullen tijdelijk op Elhorst-Vloedbelt worden opgeslagen. Het gaat 
hierbij om nuttig toepasbare materiaalstromen die onder het Bouwstoffenbesluit 
vallen. 

2.7 Doel voorgenomen activiteit 

Twence wenst nieuwe vergunningen ingevolge de Wm en de Wvo te verkrijgen voor 
de bestaande afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt, teneinde de sinds 1994 
uitgevoerde activiteiten (opslag, overslag en definitieve berging van niet-gevaarlijke 
afvalstoffenl voort te zetten. 

Het doel van Twence is meerledig en kan, zo blijkt uit de geformuleerde 
probleemstelling, als voigt worden omschreven (in willekeurige volgorde): 

het volJedig benutten van de stortcapaciteit die is opgenomen in het nationale en 
provinciale afvalbeleid; 
het bieden van een afvalverwerkingsmogelijkheid in het geval van calamiteiten 
op de afvalverwerkingslocatie Boeldershoek en elders in Nederland; 
het binnen een aanvaardbare periode realiseren van de in het landschaps- en 
bestemmingsplan aangegeven eindvorm van de stortplaats; 
het verwerken van afvalstoffen op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze; 
het benutten van reeds gedane investeringen en het hiermee voorkomen van 
kapitaalvernietiging; 
het volledig en economisch verantwoord exploiteren van de stortcapaciteit 
teneinde aan de bij wet vereiste en door de provincie opgelegde 
nazorgverplichtingen te kunnen voldoen; 
het beperken van de milieueffecten en kosten verbonden aan de inzameling en 
het transport van afvalstoffen in de regio Twente; 
het bijdragen aan nuttige toepassing van afvalstoffen door het bieden van 
tijdelijke opslagmogelijkheden voor nuttig toepasbare afvalstoffen. 

Daarnaast levert het voornemen van Twence een bijdrage aan het realiseren van de 
volgende doelstellingen: 

het storten van afvalstoffen op een zodanige wijze, dat emissies naar de 
milieucompartimenten lucht, bodem en oppervlaktewater beperkt zijn en door de 
overheid vastgestelde grenswaarden niet overschrijden; 
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het beperken van het fossiele brandstoffenverbruik, en daarmee het beperken 
van de langcyclische C02-emissie, door het winnen en nuttig toepassen van 
stortgas. 

2.8 Alternatieve locaties 

In de voorgaande paragrafen is vermeld voor welke problemen het voornemen van 
Twence een oplossing biedt. In de richtlijnen voor de inhoud van het MER is 
aangegeven dat moet worden onderbouwd waarom deze oplossing niet mogelijk is op 
een andere locatie. Hierbij kan gedacht worden aan de locatie Boeldershoek, die 
eveneens door Twence wordt gebruikt. Een keuze voor Boeldershoek (d.w.z. het niet 
voortzetten van de activi"teiten op Elhorst-Vloedbelt> betekent echter: 

dat de in de landelijke planning opgenomen stortcapaciteit van Elhorst-Vloedbelt 
niet volledig wordt benut en dat derhalve te zijner tijd elders nieuwe stortcapaciteit 
moet worden gerealiseerd. Dit is in strijd met het landelijke afvalstoffenbeleid; 
dat reeds gedane investeringen op de locatie Elhorst-Vloedbelt onbenut blijven, 
hetgeen niet aansluit op het bedrijfseconomisch beleid van Twence, en uiteindelijk 
leidt tot hogere kosten voor de Twentse burgers; 
dat aanvullende investeringen op Elhorst-Vloedbelt gedaan moeten worden om de 
stortplaats in de huidige vorm adequaat te kunnen afwerken; 
dat het niet meer mogelijk is om gelden te reserveren uit de exploitatie van 
E!hcrst-\/!cedbe!t veer de e;ndaf"v6ikiiig eli iiazorg; 
dat Elhorst-Vloedbelt voor Twence geen achtervangfunctie kan vervullen, wanneer 
zich calamiteiten zouden voordoen op de locatie Boeldershoek; 
dat de in het Landschapsplan en in het bestemmingsplan vastgelegde eindvorm 
van de stortplaats niet kan worden gerealiseerd; 
dat de huidige situatie qua afvalinzameling en afvaltransport, die voor diverse 
Twentse gemeenten financieel zeer ongunstig is doordat geen gebruik kan worden 
gemaakt van de afvaloverslagfaciliteit op Elhorst-Vloedbelt, moet worden 
gecontinueerd. 

Verder wordt opgemerkt dat de locatie Boeldershoek, vanwege de ligging en de 
aanwezige voorzieningen, de voorkeur heeft als inrichting voor nieuw te ontwikkelen 
be· en verwerkingsactiviteiten, zoals procesmatige bewerking van "afval ten behoeve 
van hergebruik. De veranderde functie van Boeldershoek leidt er toe dat Elhorst
Vloedbelt in de beleidsvisie van Twence de belangrijkste locatie is voor het storten van 
nlet-gevaarlijk afval. 

Gelet op het bovenstaande zijn geen alternatieve locaties in dit MER beschouwd. 
Andere locaties vormen geen reeel alternatief voor het voomemen van Twence, 
aangezien niet aile doelen van Twence op een andere locatie kunnen worden 
gerealiseerd. Het niet voortzetten van de stortactiviteiten op de locatie Elhorst
Vloedbelt sluit bovendien niet aan op het landelijke afvalstoffenbeleid. 

Tenslotte wordt opg~rnerkt dat een initiatiefnemer op basis van de huidige wet- en 
regelgeving niet verplicht is in het kader van een m.e.r.-procedure voor Wm
vergunningverlening locatie-alternatieven in het MER te beschrijven. 
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3. BELEID EN BESLUITEN 

3. 1 Inleiding 

3.2 

3.2.1 

In de navolgende paragrafen is aangegeven welke terzake doende overheidsbesluiten 
reeds zijn genomen en welke (openbaar gemaakte) beleidsvoornemens beperkingen 
kunnen opleggen of randvoorwaarden kunnen stellen aan de betreffende besluiten 
waarvoor het MER is opgesteld. Ook is vermeld welke besluiten nog moeten worden 
genomen om het voornemen van Twence te kunnen realiseren. 

In poragraaf 3.2 wordt het beleidskader geschetst. Daarbij wordt ingegaan op het 
Europese, nationale en provinciale beleid ten aanzien van afvalbeheer en het storten 
van afval. Ook wordt aandacht geschonken aan het beleid inzake 
waterkwaliteitsbeheer van het Rijk, de provincie Overijssel en het waterschap Regge 
en Dinkel. De grens en streefwaarden van het milieubeleid die relevant zijn voor de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt worden separaat gepresenteerd. 
Paragraaf 3.3 geeft een overzicht van reeds genomen besluiten aangaande (de 
milieuvergunningen van) de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt. Genomen 
en nog te nemen besluiten in het kader van de m.e.r.- en vergunningenprocedures, 
als onderdeel waarvan dit MER is opgesteld, worden behandeld in paragraaf 3.4. 

Beleid 

Europees beleid 

Met name de volgende EG-richtlijnen worden relevant geacht voor de stortplaatsen 
in Nederland: 

Richt/ijn 75/442IEEG betreflende alva/stoffen 
Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het opstellen van nationale afvalbeheersplannen 
en geeft aan wat de doelstellingen van de afvalbeheersplannen moeten zijn. De 
richtlijn bevat derhalve beleidsmatige randvoorwaarden voor het Landelijk 
Afvalbeheersplan (LAP) dat momenteel wordt voorbereid. De betekenis van het LAP 
voor de stortplaatsen in Nederland is aangegeven in paragraaf 3.2.2. 

Richt/ijn 9116891EEG betreffende gevaarlijke afva/stoffen 
Deze richtlijn verplicht lidstaten tot het opstellen van nationale afvalbeheersplannen 
voor gevaarlijke afvalstoffen en tot een adequate controle en registratie van deze 
afvalstoffen. De richtlijn bevat derhalve beleidsmatige randvoorwaarden voor het 
LAP. De betekenis van het LAP voor de stortplaatsen in Nederland is aangegeven in 
paragraaf 3.2.2. 

Richtlijn 1999/0311EG betreffende het storten van afva/stoffen 
Deze richtlijn bevat operationele en technische voorschriften inzake afvalstoffen en 
stortplaatsen, gericht op het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu van 
het storten van afvalstoffen. 

K2303.AO/R025/GB/IP - 11 - 24 september 2001 



3.2.2 

Twence B.V. 
MER Afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

EG- Verordening nr.259/93 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) 
Deze verordening betreft het toezicht en de controle op de in-, uit- en doorvoer van 
afvalstoffen binnen, naar en uit de EG. De verordening verplicht de lidstaten tot het 
hanteren van een systeem voor het beoordelen van aanvragen voor im- en export 
van afvalstoffen en tot het gebruik van eenduidige administratieve procedures en 
formulieren v~~r de begeleiding en controle van afvaltransporten. De verordening 
bepaalt mede het in Nederland te verwijderen afvalaanbod en is dus van invloed op 
de capaciteitsplanningen in het Landelijk Afvalbeheersplan (zie paragraaf 3.2.2). 

Landeli;k Beleid 

Het landelijk beleidskader voor het storten van niet-gevaarlijke afvalstoffen wordt 
gevormd door de volgende besluiten en regelgeving: 

Stortbesluit Bodembescherming (Stb.2001, nr. 336) 
Per 13 juli 2001 is een nieuw "Stortbesluit bodembescherming" geldig. In dit besluit 
wordt onder andere het voorzieningenniveau beschreven waaraan een stortplaats 
moet voldoen ter voorkoming van verontreiniging van bodem en grondwater. Tevens 
bevat het besluit artikelen aangaande de onttrekking, benutting en affakkeling van 
stortgas. 8epalingen inzake controle van bodem- en grondwaterkwaliteit maken 
eveneens deel uit van het besluit. 

Bes!uft stortpfaatsen en sto.'t~'erboden af'.'alstoffer: (Stb. 200 1, ni. 335) 
Het betreft hier een wijzigingsbesluit op het "Besluit stortverbod afvalstoffen" dat 
vanaf 13 juli 2001 geldig is. Daarin is onder meer bepaald welke afvalstromen niet 
meer gestort mogen worden, tenzij een ontheffing is verkregen. Ontheffing kan 
verleend worden door Gedeputeerde Staten, waarbij rekening wordt gehouden met 
de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn een 
tekort aan verbrandingscapaciteit. In het besluit is ook aangegeven welke 
voorschriften het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voor stortplaatsen dient te 
verbinden, zoals voorschriften betreffende maatregelen voor het voorkomen of 
beperken van overlast en risico's ten gevolge van stank, stof, zwerfvuil, lawaai, 
verkeer, vogels, ongedierte, brand, etc. 

Wet milieubeheer (nazorg) 
Op 1 april 1998 is de Wet milieubeheer aangevuld met een regeling ter waarborging 
dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu 
hebben. Het betreft een financieHe regeling getroffen voor de nazorg van 
stortplaatsen. 

Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 
Het op dit moment vigerende Tienjarenprogramma Afval (T JP .A) bestrijkt de peri ode 
1995-2005. Dit programma vormt de basis voor het landelijk afvalstoffenbeleid en 
de planning van verwerkingscapaciteit. Het T JP.A bevat als hoofdpunten: 

krappe programmering van reeds geplande capaciteit; 
zorgvuldige afstemming van de exploitatie van te ruime stortcapaciteit; 
het snel in werking treden van het landelijk stortverbod voor brandbaar of 
herbruikbaar afval en landelijke sturing van het overschot aan brandbaar afval. 
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In het T jP.A is bepaald dat storten de aangewezen verwerkingstechniek is voor niet
brandbare afvalstoffen, waarvoor geen hergebruiksmogelijkheden bestaan. De 
stortplaats Elhorst-Vloedbelt is opgenomen in de capaciteitsplanning van het T jP.A. 
Voor brandbare afvalstoffen komen thermische technieken in combinatie met 
scheidingstechnieken (voor- of achteraf) in aanmerking. Voor de categorieen 
huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, kantoor-, winkel- en diensten afval 
(kwd-afval), industrieel afval en bouw- en sloopafval wordt in het kader van het 
T jP.A een grotere mate van preventie en hergebruik nagestreefd. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan verwijderingsmethodes v~~r de niet-gevaarlijke afvalstoffen 
shredderafval en zuiveringsslib. 

Wijziging Tienjarenprogramma Afval 
In februari 1997 is een "Wijziging Tienjarenprogramma Afval 1995-2005" 
verschenen. Deze wijziging betreft een bijstelling van de passages over in- en uitvoer 
van afvalstoffen. Het afvalbeleid in Nederland streeft ernaar om de in Nederland 
ontstane afvalstoffen nuttig toe te passen of hier te verwerken. Vooral het nuttig 
toepassen van afvalstoffen kwam onder druk te staan. Dit was aanleiding om het in
en uitvoerbeleid voor afval bij te stellen. Dit heeft geleid tot een verruiming van de 
mogelijkheden voor in- en uitvoer van afvalstoffen bestemd voor nuttige toe passing . 
Door de eenwording van Europa wordt het beleid in Nederland in toenemende mate 
bepaald door besluiten en afspraken van internationale organisaties, zoals de VN, de 
OESO en de EU. De belangrijkste regels waaraan Nederland zich dan ook heeft te 
houden zijn: 

de EG-richtlijn 75/442/EEG, (het laatst gewijzigd in Richtlijn 91/156/EEG), ook 
wei "kaderrichtlijn afvalstoffen" genoemd; 
de EG-verordening 259/93/EEG, ook wei Europese Verordening Overbrenging 
Afvalstoffen (EVOA) genoemd. 

Tweede Wijziging Tienjarenprogramma Afval 
In november 1998 is de "Tweede wijziging tienjarenprogramma afval 1995-2005" 
verschenen. Volgens de planning van het Tienjarenprogramma Afval zou eind 1998 
het (derde) T jP.A 1998-2008 worden uitgebracht. In juni 1997 is echter besloten 
dat er geen derde T jP.A zal worden opgesteld, omdat dit voor de overgangsperiode 
naar het LandelUk Afvalbeheersplan (LAP) niet noodzakelijk werd geacht. Wei werd 
een actualisering van het huidige T jP.A nodig geoordeeld, en met name van: 

de aanbodscenario's; 
de programmering van de thermische eindverwerkingscapaciteit; 
het toetsingskader voor (nieuwe) initiatieven voor thermische verwerking. 

Een tweede aanleiding voor het uitbrengen van een wijziging van het T jP.A is de 
Europese Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval. Er wordt geen uitbreiding van 
de bestaande A VI-capaciteit voorgesteld anders dan aanpassingen van de 
vergunningen op basis van een uniforme capaciteitsdefinitie uit het T JP .A-95. 

Derde wijziging Tienjarenprogramma AfvaJILandelijk Stortplan 
In april 1999 is de d~rde wijziging verschenen van het Tienjarenprogramma afval 
1995 - 2005: het LandelUk Stortplan. Het LandelUk Stortplan is op 23 april 1999 
vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan (AOO). 
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In Staatscourant nr. 139 (p. 31) uit 1999 is bekendgemaakt dat de minister van 
VROM het beleid, zoals neergelegd in het door het Landelijk Stortplan gewijzigde 
T JP.A, zal hanteren als toetsingskader bij het beoordelen van initiatieven gericht op 
de verwijdering van niet-gevaarlijke stoffen. Het Landelijk Stortplan is gericht op: 

de herstructurering van de stortsector; 
de aanpak per provincie van de nazorg; 
afvalaanbod en benutting stortcapaciteit. 

Deze derde wijziging van het T JP.A was gericht op de afronding van de in 
provincia Ie en regionale stortplannen opgenomen herstructurering van de 
stortsector. Deze heeft ertoe geleid dat het aantal stortplaatsen is verminderd, 
waardoor de exploitatiemogelijkheden van de resterende, veelal grotere stortplaatsen 
kon verbeteren. Dit draagt bij aan een financieel gezonde stortsector waarin niet 
langer de bescherming nodig is van de provinciale grenzen voor de sturing van het 
stortaanbod. 

De vastgestelde maatregelen en de verhoging van de belasting op het storten van 
brandbaar afval ingevolge de Wet belastingen op milieugrondslag per 1 januari 1999 
hebben er toe geleid dat de provinciegrenzen voor brandbaar afval per 1 januari 
2000 zijn opgeheven. 

Een van de uitgangspunten in het Landelijk Stortplan is dat de stortcapaciteit ook 
vo~!ed!g moet kunnen ,-,vorden benut. \"laar nccdzake!ijk is het mcge!:jk dat de in de 
vergunning toegestane exploitatieduur wordt verlengd. 

Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) 
Op 14 november 2000 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen: 
Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen). Een belangrijk 
gevolg hiervan is dat het afvalbeleid niet meer door provincies, maar door de 
minister van VROM wordt bepaald. 

Het Tienjarenprogramma afval en het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen zullen 
naar verwachting eind 2001 worden vervangen door het Landelijk Afvalbeheersplan 
(LAP). Het LAP omvat het afvalstoffenbeleid voor aile afvalstoffen in de gehele 
verwijderingsketen van preventie tim eindverwerking. Het eerste plan zal gelden 
voor de periode tot 2005, maar zal ook een doorkijk bevatten naar 2011. 

De (te wijzigen) sectorplannen uit het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen zullen 
onderdeel gaan uitmaken van het LAP. Het LAP zal onder andere 
hergebruiksdoelstellingen van afvalstoffen (categorieen) bevatten. 

Het voor-ontwerp LAP geeft onder meer aan dat storten de minst gewenste wijze 
van verwijderen is en aileen wordt toegestaan voor afvalstoffen die, al dan niet 
tijdelijk, niet nuttig kunnen worden toegepast of niet kunnen worden verbrand. De 
doelstelling van het stortbeleid is het tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten op 
een milieuhygienisch verantwoorde en veilige wijze uitvoeren en zeker stellen van de 
stortfunctie in Nederland. 

Het beleid voor storten, zoals geformuleerd in het LAP, zal in belangrijke mate een 
voortzetting zijn van reeds bestaand beleid, zoals vastgelegd in het T JP.A, het 
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Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen en het Landelijk Stortplan. Nederland wil voor 
het storten zelfvoorzienend blijven. Ais onderdeel van het LAP wordt dan ook een 
Capaciteitsplan Storten vastgesteld. In het concept-ontwerp Capaciteitsplan Storten 
is de capaciteit van de stortplaats Elhorst-Vloedbelt nadrukkelijk opgenomen. 

In het voor-ontwerp LAP wordt het belang van het volledig benutten van bestaande 
stortcapaciteit onderschreven. Aangegeven wordt dat het realiseren van nieuwe 
stortplaatsen niet aan de orde is. De totale huidige stortcapaciteit in Nederland, 
inclusief die van Elhorst-Vloedbelt, wordt in het LAP voldoende geacht voor in ieder 
geval de eerste planperiode. Blijkt gedurende de planperiode dat binnen 6 jaar een 
tekort aan stortcapaciteit dreigt te ontstaan, dan zal uitbreiding van de capaciteit 
aileen worden toegestaan door uitbreiding van bestaande stortplaatsen of door 
heropenen van gesloten stortplaatsen. 

Waterkwaliteitsbeheer 
Ook het landelijk beleid inzake waterkwaliteitsbeheer is relevant voor de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt, gelet op de lozing van afvalwater door 
genoemde inrichting. Door de Rijksoverheid zijn diverse besluiten genomen die 
gericht zijn op het bereiken dan wei hand haven van een goede kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Op rijksniveau zijn de inzichten aangaande waterbeheer in de 
laatste decennia sterk gewijzigd. De derde Nota Waterhuishouding en de 
Evaluatienota Water legden de basis voor een integrale systeemgerichte aanpak. De 
vierde Nota Waterhuishouding gaat voort op dit beleid. 

Provinciaal beleid 

MilieubeJeidsplan Overijssel 1995-2003 
Het milieubeleidsplan voigt voor het beheer van afvalstoffen de landelijke 
doelstellingen (van destijds, gebaseerd op het NMP-2 en de ladder van Lansink). De 
hoofddoelstelling luidde als voigt: "zodanig beheersing en sturing van afvalstoffen, 
dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat zoveel mogelijk 
afval wordt hergebruikt of nuttig toegepast, het overblijvende afval wordt verbrand 
met energieterugwinning of via nieuwe technieken op vergelijkbare wijze in volume 
wordt teruggebracht en dat aileen niet-brandbare afvalstoffen worden gestort". 

Streekplan 2000 + 
Het nieuwe streekplan, vastgesteld in maart 2001, vervangt de geldende 
streekplannen voor Twente en voor West-Overijssel. Belangrijke opgaven voor het 
streekplan zijn: 

inspelen op nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit de internationalisering en 
de toenemende druk vanuit de Randstad naar gebieden buiten de Randstad voor 
vestiging van nieuwe bedrijven; 
de positie van de steden versterken; 
extra impulsen geven aan de ontwikkelingen in Twente; 
de leefbaarheid op het platteland handhaven; 
de relatie met wate.r en milieu versterken; 
de kwaliteiten van de groene ruimte en van het cultureel erlgoed ontwikkelen. 
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De locatie Elhorst-Vloedbelt is gelegen in het gebied dat in het streekplan wordt 
aangeduid als toekomstig stedelijk uitloopgebied met meer bos en 
bosrandelementen. Het landschapsplan voor Elhorst-Vloedbelt voorziet in een 
adequate landschappelijke inpassing. 

Milieubeleidsplan 2000 + 
Het Milieubeleidsplan 2000+ bevat de hoofdlijnen van het provinciaal milieubeleid. 
Het Milieubeleidsplan bevat vier hoofdthema's. De hoofdthema's "Ontkoppeling 
economische groei en milieubelasting" en "Kwaliteit van de leefomgeving" hebben 
vooral te maken met steden en dorpen. De hoofdthema's "Duurzame landbouw en 
recreatie en toerisme" en "Bescherming van de Provinciale ecologische 
hoofdstructuur (PEHS) en drinkwater" spelen met name een rol in de groene ruimte. 
De bescherming van de PEHS heeft hoge prioriteit. 

De provincie streeft naar een milieuhygienisch hoogwaardig beheer van afval en naar 
een economisch verantwoorde verwerking van het afval. De voorzieningen voor de 
verwerking van afval in Overijssel, te weten aviTwente en de stortplaatsen 
Boeldershoek, Elhorst-Vloedbelt en Bovenveld, hebben een functie op nationale 
schaal gekregen. De nazorg van de drie stortplaatsen blijft een provinciale 
verantwoordelijkheid. 

Nota HStorten in Overijssel" 
Door de pro'..'!!""!c!e !S !!'1 november 2000 de f'-Jotu "Stoiten in OVeiijssel" 
gepresenteerd ter uiteenzetting van de Overijsselse situatie ten behoeve van het op 
te stellen Landelijk Afvalbeheersplan. De nota is op 28 november 2000 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. In genoemde nota geeft de provincie onder meer 
aan dat de Overijsselse stortplaatsen, waaronder Elhorst-Vloedbelt, een nadrukkelijke 
nutsfunctie vervullen als vangnet in de eindverwerking van afvalstoffen. Een stop op 
de realisering van nieuwe stortplaatsen wordt door de provincie noodzakelijk geacht, 
aangezien dit bijdraagt aan het proces van schaalvergroting. 

De provincie benadrukt in de nota ook het belang van een verantwoorde exploitatie 
van beschikbare stortcapaciteit. De te hanteren storttarieven en de 
exploitatieperiode bepalen mede of nazorgverplichtingen kunnen worden 
nagekomen. 

Provinciaal nazorgplan en provinciale verordening nazorgheffing 
Deze beleidsdocumenten bevatten de uitgangspunten voor de nazorg van gesloten 
stortplaatsen. Genoemde verordening geeft aan op welk wijze de voor nazorg 
benodigde gelden worden vergaard en beheerd. De verordening is de basis voor de 
jaarlijks door de provincie vastgestelde opslagen op de storttarieven, waarmee de 
gelden voor nazorg worden verkregen. 

Waterhuishoudingsplan 2000 + 
Het waterhuishoudingsplan heeft 5 hoofddoelen: 

het aspect "water'~ zwaarder laten wegen in provinciaal beleid (integratie in het 
ruimtelijk en milieubeleid); 
de veerkracht van watersystemen niet verder aantasten (water langer 
vasthouden); 
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de veerkracht van watersystemen herstellen (waarborgen van de veiligheid bij 
hoog water); 
de kwaliteit en inrichting van watersystemen verbeteren (multifunctioneel 
gebruik van water voor recreatie, natuur, landbouw en landschap); 
duurzaam stedelijk waterbeheer en waterketenbeheer (opheffen van 
grondwateroverlast, het verbeteren van rioolstelsels, het verbeteren van de 
waterkwaliteit en de inrichting van wateren in stedelijke gebieden). 

Beleid waterschap Regge en Dinkel 

In het ontwerp WaterbeheerpJan 2002-2005 wordt het belang van een geintegreerd 
waterbeheer benadrukt. Streefbeelden en functies van de wateren en 
watersystemen dienen in samenhang met het ruimtelijk beleid en het milieu- en 
natuurbeleid te worden gerealiseerd. Gebleken is namelijk dat duurzaam waterbeheer 
niet samengaat met een "sectoraal" waterbeheer. De puur technisch gerichte 
benadering van waterbeheer is dan ook door het waterschap verlaten. 

Het ontwerppJan pie it ook voor het (doen) treffen van de meest doelmatige 
maatregelen om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen voor water en 
bodem. 
Het waterschap spant zich in om de door de provincie geformuleerde doe fen te 
realiseren. De provincie onderscheidt drie streefbeefden voor het te voeren 
waterbeheer in refatie tot de gewenste maatschappeJijke functie (basiswater, 
belevingswater en kwaliteitswater). De streefbeeJden zijn toegekend aan de 
verschillende stroomgebieden en waterlopen. 

Voor de Azeler beek en de Bornse beek nabij Elhorst-Vloedbelt geldt respectievelijk 
het streefbeeld "belevingswater" (oppervlaktewater waarin wordt gestreefd naar een 
ecologische inrichting met een hoge recreatieve of landschappelijke waarde) en 
"basiswater" (stroomgebieden waarbinnen wordt gestreefd naar een optimaal en 
duurzaam gebruik van water). 

Het streefbeeld voor de watergangen 15-1-0-5 (aan de zuidzijde van de stortplaats 
Elhorst-Vloedbelt, langs het spoor) en 12-0-2-1 (Iopend in westelijke richting) is 
respectievelijk "basiswater" en "belevingswater". 

De provincie heeft als streven dat het streefbeeJd ubasiswater" in 2012 is 
gerealiseerd. Aileen voor de stedelijke waterstromen, zoals de Bornse beek, geldt 
een afwijkend streefjaar, namelijk 2020. Verder wenst de provincie dat in 2004 
inrichtingsvisies voor "belevingswater" zijn opgesteld en dat daar waar zich kansen 
voordoen, maatregelen worden uitgevoerd. 

Het waterschap Regge en Dinkel spant zich in om de door de provincie nagestreefde 
doe len binnen de gestelde termijnen te halen. 

Voor "basiswater" en . "belevingswater" liggen de eisen v~~r waterkwaliteit op het 
niveau van het MTR/de grenswaarde. MTR staat voor Maximaal Toelaatbaar 
Risiconiveau. Met betrekking tot nieuwe lozingen geldt voor "belevingswater" het 
stand-still principe d.w.z. dat een verdere aantasting van de veerkracht van het 
watersysteem moet worden voorkomen. 
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Nieuwe lozingen zijn derhalve aileen mogelijk als ook sprake is van compensatie 
(verminderde aantasting door bestaande lozingen). 

Het beleid ter vermindering van de verontreiniging van oppervlaktewateren kent drie 
hoofdlijnen, te weten: 

Aigemene aanpak emissies (ketenbenadering) 
Hierbij staat preventie (het voorkomen van verontreiniging) voorop. Per bron wordt 
gestreefd naar een adequate grondstof-, hulpstof- en productkeuze, naar toepassing 
van schone techno logie, procesge"integreerde oplossingen, etc. Is preventie niet 
mogelijk, dan heeft hergebruik van water en stoffen de voorkeur (het hergebruik kan 
zowel binnen als buiten het productieproces/de bedrijfsvoering plaatshebben). 
Afvalwaterbehandeling/-zuivering (de zogenaamde "end-of-pipe oplossing) wordt in 
de ketenbenadering als het minst wenselijk gezien. 

Stofspecifieke aanpak emissies 
Voor een aantal prioritaire stoffen/stofgroepen, zoals dioxines en furanen, PCB's, en 
kwik geldt dat gestreefd wordt naar beeindiging van de emissies in uiterlijk 2020. 
Bij de sanering van zwarte lijst stoffen, zoals organohalogeenverbindingen, 
cadmium, etc. dienen de "best bestaande technieken" te worden ingezet. De "best 
uitvoerbare technieken" worden aanvaardbaar geacht voor andere verontreinigingen, 
zoals zware metalen, zuurstofbindende stoffen, P en N. Voor sulfaat, chloride en 
VV8!"mte '-Alord! een '.."laterkvva!!te!tsaanpak gevo!gd, \A.'aarb:j 
lozingen en de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de nagestreefde 
milieukwaliteitsnormen. 

Stand-still-beginsel 
Het stand-still-beginsel houdt v~~r zwarte lijst stoffen in dat de emissies in een 
beheersgebied niet mogen toenemen. V~~r de overige verontreinigingen geldt dat de 
waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. 

Grens en streefwaarden 

Gelet op de aard van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt zijn in het 
bijzonder de (op landelijk niveau) vastgestelde grens- en streefwaarden ten aanzien 
van geur, stof, geluid, afvalwater en oppervlaktewater van belang. Deze waarden 
kunnen oak als leidraad worden gehanteerd bij het ontwikkelen van alternatieven 
(zie hoofdstuk 5). 

Geur 
Voor het aspect geur zijn op nationaal niveau geen kwantitatieve grens- en 
streefwaarden vastgesteld. Per situatie dient te worden bezien welke geuremissie 
acceptabel is, gelet op de ligging van de berekende geurcontouren in relatie tot 
hindergevoelige objecten en de verwachte geurbeJeving (hedonische waarde van de 
geur). 

Stof 
In het beoordelingskader voor stof dient onderscheid te worden gemaakt in emissie
eisen en immissie-eisen. 
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Emissie-eisen zijn vastgesteld in de NER en hebben betrekking op totaal stof (grof en 
fijn). Voor puntbronnen geldt een toelaatbare maximale stofemissie van 10 mgim3. 

Immissie-eisen hebben betrekking op de voor de gezondheid relevante fractie fijn 
stof (pm 10) met deeltjes < 10 um. De fractie fijn stof maakt veelal een gering deel 
uit van de totale massa aan stof. Voor fijn stof geldt een grenswaarde voor de 
buitenlucht van 40 pg/m3 als jaargemiddelde concentratie. De Nederlandse 
grenswaarde va or het daggemiddelde is 140 pg/m3. Vanaf 2001 geld en nieuwe 
Europese normen. Volgens de nieuwe norm voor kortdurende blootstelling van de 
bevolking mag de grenswaarde van 50 pg/m3 voor het daggemiddelde niet vaker dan 
35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. De nieuwe Europese grenswaarde 
van 40 pg/m3 voor het jaargemiddelde komt overeen met de Nederlandse 
grenswaarde voor langdurige blootstelling van de bevolking. 

Ge/uid 
De locatie Elhorst-Vloedbelt maakt geen deel uit van een bedrijventerrein waarvoor 
een geluidzone is vastgesteld. Dit betekent dat voor het aspect geluid geen 
grenswaarden zijn vastgesteld ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting ter 
plaatse van een zonegrens, alsmede ter plaatse van de binnen een zone gelegen 
woningen. 

Ten aanzien van de te hanteren grenswaarden voor geluidimmissies in de omgeving 
van de inrichting is de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" van 
oktober 1998" van toepassing. Daarin wordt een streefwaarde gehanteerd die 
overeenkomt met het ter plaatse heersende referentieniveau. De grenswaarde voor 
bestaande situaties is 55 dB(Al. Voor piekgeluiden in de dagperiode geldt een grens 
van 70 dB(Al. 

Afva/water 
Op 1 april 1996 is het lozingsbesluit Wvo voor het lozen van stedelijk afvalwater in 
werking getreden. De grenswaarden voor het lozen van stedelijk afvalwater op 
oppervlaktewater zijn in tabel 3.1 weergegeven. De grenswaarden zijn onder andere 
van toepassing op het effluent van de RWZI, waarop de afvalverwerkingsinrichting 
Elhorst-Vloedbelt zijn afvalwater loost. 

Tabel 3.1: Grenswaarden lozingsbesluit stedelijk afvalwater 

PARAMETER GRENSWAARDE 

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 125 mg 0211iter 
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV 5 dagen, 20 mg 02!1iter 
20 graden Celsius) zonder nitrificatie 
Onopgeloste bestanddelen 30 mglliter 
Totaal fosfor 1 mg Plliter (meer dan 100.000 i.e.) 

2 mg Plliter (2.000 tIm 100.000 i.e.) 
Totaal stikstof 10 mg Nlliter (20.000 i.e. of meer) 

15 mg Nlliter (2.000 tIm 20.000 i.e.) 

(Aantal i.e.'s betreft de ontwerpbelasting !) 

De concentratie totaal-fosfor moet worden uitgedrukt als voortschrijdende 
gemiddelde concentratie in 10 opeenvolgende etmaalmonsters. De concentratie 
totaal-stikstof wordt uitgedrukt in de over het kalenderjaar berekende jaargemiddelde 
..concentratie totaal-stikstof in het desbetreffende afvalwater. 
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Indien het zuiveringsrendement voor stikstof en fosfaat in het verzorgingsgebied van 
een waterkwaliteitsbeheerder ten minste 75% is, mag van de bovengenoemde 
grenswaarden voor N en. P worden afgeweken. Vaorwaarde voar het verhagen van 
de grenswaarde is wei dat de ontwerpcapaciteit van de bestaande of te bouwen 
RWZI minder dan 20.000 i.e. bedraagt. 

Percolaat s tortplaats 
Indicatieve lozingseisen voor behandeld zuur percolaat en methanogeen percolaat 
van stortplaatsen zijn opgenomen in het CUWVO-rapport "Zuivering van 
percolatiewater van stortplaatsen voor voornamelijk huishoudelijke afvalstoffen" d.d. 
september 1987. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in lozingen op de 
gemeentelijke riolering en lozingen ap relatief kwetsbare oppervlaktewateren dan wei 
ruim ontvangende oppervlaktewateren (zie tabel 3.2). De indicatieve lozingseisen 
worden momenteel niet meer gehanteerd door het waterschap Regge en Dinkel. 

TabeI3.2: Indicatieve lozingseisen voor percolaat (CUWVO) 

PARAMETER LOZING OP OPPERVLAKTEWATER LOZING OP RIOLERING 
A B C D 

CZV 100 mg/l -- mgtl Afhankelijk van specifiek locale 
BZV (5 d, 20°C) 20 20 omstandigheden (capaciteit 
N-Kjeldahl 20 20 belasting RWZI). 
Zuurgraad 6,5 - 9 - 6.5 - 9 6.5 - 9 
Cd "" " •• _ / 1 c: •• _ 11 .,. pgii 50 Jigii ~""", /A'::J II oJ I''d il ~ 

Hg 0.5 2.5 2.5 5 
As 50 50 50 50 
Som Zn. Cr. Ni. 400 Jig/l 1.000 Jig!l 2.000 3.000 Jig/I 
Pb en Cu 
Btex som 5 Jig/I 100 Jigll 500 Jig/l 500 Jig/I 

A = Lozing behandeld methanogeen percolaat op relatief kwetsbare oppervlaktewater. 

B = Lozing behandeld methanogeen percolaat op ruim ontvangende oppervlaktewateren. 

C = Lozing methanogeen percolaat. 

D = Lozing behandeld zuur percolatiewater 

Oppervlaktewater 

en 

In tabel 3.3 zijn de grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
vermeld. Er worden geen grenswaarden voor de samparameters CZV en BZV 
genoemd. De arganische verbindingen zoals PAK's. minerale olie en vluchtige 
halogeen koolwaterstoffen, waarvoor een specifieke grenswaarde geldt, worden in 
de Evaluatienota Waterhuishouding apart genoemd. 

TabeI3.3: Grenswaarden kwaliteit appervlaktewater 

STOFtPARAMETER GRENSWAARDE EENHEID 

Watertemperatuur 25 Graden Celsius 
Opgeloste zuurstof 5 MglI 
Zuurgraad (pH) >6,5 < 9 ,0 
Chlorofyl 100 Jig/l 
Totaal-fosfaat 0,15 (*) Mg P/I 
Totaal-stikstof 2.2 Mg Ntl 
Ammoniak (NH3) 0.02 Mg Nil 
Chloride 200 Mg/I 
Sulfaat 100 Mgtl 
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3.3 Genomen besluiten Elhorst-Vloedbelt 

De belangrijkste besluiten met betrekking tot (de milieuvergunningen van) de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt zijn hieronder vermeld. 

Vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet 
Op 31 augustus 1987 is door de provincie Overijssel een aanvraag om vergunning 
ingevolge de Afvalstoffenwet ontvangen van het Samenwerkingsverband Twente 
voor het oprichten en in werking hebben van het afvalverwerkingsterrein Elhorst
Vloedbelt. Bij beschikking van 15 maart 1988 is de aangevraagde vergunning 
ingevolge de Afvalstoffenwet verleend door de provincie Overijssel tot 1 maart 
1998. 

Bij uitspraak van 24 januari 1991 heeft de Afdeling voor de geschillen van bestuur 
van de Raad van State de beschikking van 15 maart 1988 op onderdelen vernietigd. 
De vernietigde voorschriften betroffen de verwerking van het afval op het 
stortterrein, voorkoming van schade en hinder door stortgas en de eindafwerking 
van de stortplaats. Derhalve is de vergunning op 7 september 1993 door de 
provincie gewijzigd. Bij beschikking van 28 november 1995 is de vergunning 
ambtshalve gewijzigd. 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Elhorst-Vloedbelt is op 23 februari 1989 door de gemeente 
Borne vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan is een gebied aangewezen 
bestemd voor het sorteren, be- en verwerken van afvalstoffen. Tevens wordt in het 
bestemmingsplan aangegeven hoe de eindvorm van de stortplaats moet worden 
gerealiseerd. Daarbij wordt een realisatie in 3 fasen aangehouden, waarbij in de 1 e 
fase het oostelijke deel van de stortplaats wordt volgestort, opdat een "scherm" 
tussen het dorp Zenderen en de toekomstige stortactiviteiten wordt gecreeerd. 

Technisch nazorgplan 
Door Twence is een technisch nazorgplan opgesteld voor de stortplaats. Dit plan 
wordt gebruikt als basis voor het vaststellen van de jaarlijkse heffing door de 
provmcie ten behoeve van het nazorgfonds. 

Landschapsplan 
Het landschapsplan voor de afvalverwerkingslocatie Elhorst-Vloedbelt is in 1995 
opgesteld door adviesbureau Bijkerk en sluit aan op de in het bestemmingsplan 
vastgestelde randvoorwaarden ten aanzien van de vormgeving van de stortplaats. In 
het landschapsplan is ook aangegeven wanneer welke delen van het plan worden 
uitgevoerd c.q. in welke volgorde de diverse stortvakken zullen worden volgestort. 
De verplichting tat het apstellen van een landschapsplan/beplantingspJan vJoeide 
voort uit vaarschrift 14.6 van de in 1988 verleende Afvalstaffenwetvergunning. 

Vergunning ingevoJge de Wet milieubeheer 
Op 29 augustus 1997 is doar de provincie Overijssel een aanvraag om een 
revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer antvangen van Regia Twente vaar 
een afvalstortpJaats. Bij brief van 17 oktober 1997 is de aanvraag op verzoek van 
Regia Twente gewijzigd in een aanvraag voar een oprichtingsvergunning. 
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Omdat de geldingsduur van de vergunning op 1 maart 1998 zou aflopen is 
tegelijkertijd een procedure gestart voor een gedoogbesluit voor de 
overbruggingsperiode na 1 maart 1998 en het moment tot inwerkingtreding van de 
nieuwe vergunning. Op 25 mei 1 998 is het besluit genomen door de provincie 
Overijssel om de activiteiten van het afvalverwerkingsterrein na 1 maart 1 998 te 
gedogen. 

Bij besluit van 3 november 1998 heeft de provincie Overijssel een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan Regio Twente voor een periode van 10 
jaar voor het in werking hebben van de afvalverwerkingslocatie Elhorst-Vloedbelt. 
Tegen het besluit van 3 november 1998 is beroep ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 18 september 2000 is de 
vergunning van 3 november 1998 vernietigd (zie hoofdstuk 1). 

3.4 M .e.r.- en vergunningenprocedures 

Milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen. Degene die 
bevoegd is het besluit te nemen waarvoor het MER wordt opgesteld, wordt 
aangeduid als het bevoegd gezag. De aanvrager van het besluit wordt de 
initiatiefnemer genoemd. In een m.e.r.-procedure zijn diverse stappen en besluiten te 
onderschelden (zle blj!age 5 ,-,oor een a!gemene toeHcht!!1g). 

In het onderhavige geval is Twence de initiatiefnemer. Twence heeft dit MER 
opgesteld ten behoeve van de besluitvorming door het bevoegd gezag over de 
vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontrernlglng 
oppervlaktewateren voor het oprichten en in werking hebben van een 
afvalverwerkings-inrichting. Het bevoegd gezag voor de besluitvorming over de 
vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer is de provincie Overijssel. 
Met betrekking tot de vergunningaanvraag krachtens de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren is het waterschap Regge en Dinkel bevoegd gezag. 

In onderling overleg hebben de bevoegde gezagen besloten dat de provincie 
Overijssel in dit concrete geval de m.e.r.-procedure coordineert. De startnotitie is in 
februari 2001 door Twence ingediend bij het bevoegd gezag. De bekendmaking door 
de provincie Overijssel van het voornemen van Twence yond plaats in de 
Staatscourant nr.63 d.d. 29 maart 2001. Bij brief van 6 maart 2001 stelde de 
provincie Overijssel de Commissie voor de m.e.r. (Cmer) in de gelegenheid advies uit 
te brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. De Cmer heeft op 18 
mei 2001 een locatiebezoek gebracht aan Elhorst-Vloedbelt en op 1 juni 200-1 haar 
advies voor de richtlijnen aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt. De richtlijnen 
voor het MER zijn op 26 juni 2001 vastgesteld door het bevoegd gezag. 

De belangrijkste activiteiten en besluiten die volgen op het indienen van dit MER zijn 
(zie ook bijlage 5): _-

de aanvaardbaar/ontvankelijkverklaring van het MER en de vergunningaanvragen 
door het bevoegd gezag; 
de bekendmaking van het MER en de vergunningaanvragen; 
inspraak en advies aangaande het MER; 
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de toetsing van het MER door de erner. Oaarbij wordt getoetst aan de door het 
bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen. Tevens wordt bezien of het MER geen 
onjuistheden bevat en of voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen; 
'opstellen en bekendmaking van de ontwerpbeschikkingen op de 
vergunningaanvrsgen; 
inspraak aangaande de ontwerpbeschikkingeh; 
de. definitieve beschikkingen. 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

4.1 Inleiding 

Twence is voornemens de activiteiten voort te zetten die sinds 
van de afvalverwerkingsininrichting Elhorst-Vloedbelt in 
plaatsgevonden, te weten storten, overslag en tijdelijke opslag. 

de ingebruikname 
1994 hebben 

De belangrijkste voorzieningen op de locatie Elhorst-Vloedbelt zijn: de stortplaats 
(onderverdeeld in meerdere compartimenten, zie paragraaf 4.5.1), het 
afvaloverslagstation, de kantoren, de opslagloods, de percolaatzuiveringsinstallatie, 
de stortgasonttrekkingsinstallatie, de bandenwasinstallatie en de weegbruggen. De 
voormalige boerderij Erve Vloedbelt, aan de oostzijde van de inrichting, is verbouwd 
en behoort eveneens tot de inrichting. De daar ook aanwezige wasplaats, 
werkplaats en tankplaats zijn en blijven buiten bedrijf. Een overzichtstekening van de 
locatie Elhorst-Vloedbelt is opgenomen in bijlage 6. 
Bovengenoemde voorzieningen zijn reeds bestaande voorzieningen. Aileen voor de 
stortplaats geldt dat enkele stortcompartimenten nog moeten worden aangelegd. 

In de navolgende paragrafen worden de voorgenomen activiteiten en voorzieningen 
op de locatie Elhorst-Vloedbelt nader besproken. Daarbij wordt ook ingegaan op te 
verwachten emlssles naar de milieucompartimenten lucht, bodem en 
oppervlaktewater en op te treffen/reeds getroffen emissiebeperkende maatregelen. 

Opgemerkt wordt dat de navolgende beschrijving betrekking heeft op de 
IIVoorgenomen activiteirl

, zoals geformuleerd op het moment dat met het opstellen 
van het MER werd begonnen. De resultaten van de MER-werkzaamheden hebben 
ertoe geleid dat de initiatiefnemer vergunning zal aanvragen voor het zogenoemde 
I'Voorkeursalternatier' dat afwijkt van de "Voorgenomen activiteit". Een beschrijving 
van het "Voorkeursalternatier' is opgenomen in hoofdstuk 8 van dit MER. 

4.2 Afvalaanvoer en -afvoer 

De aan- en afvoer van afvalstoffen op de locatie Elhorst-Vloedbelt zal plaatsvinden 
op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur. 

Overslagstation 
Twence gaat er van uit dat 113.000 ton afval per jaar op de locatie Elhorst
Vloedbelt zal worden overgeslagen en vervolgens in bulk van de locatie zal worden 
afgevoerd. Deze hoeveelheid afval sluit aan op de werkelijke hoeveelheden die in het 
recente verleden jaarlijks zijn overgeslagen. In tabel 4.1 is aangegeven hoe de 
113.000 ton afval naar verwachting zal zijn samengesteld. De hoeveelheid die per 
dag zal worden overgeslagen, bedraagt maximaal 600 ton . 

Tabel 4.1: Overzicht afvalstoffen overslagstation 

AFVALSTROMEN VERWACHTE H"OEVEELHEID PER JAAR 

Huishoudelijk restafval en brandbaar bedrijfsatval 80.000 t on 
GFT-afval 33.000 ton 
TOTAAL 113.000 ton 
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Stortplaats 
Gelet op het vastgestelde afvalstoffenbeleid zullen onder andere afvalstoffen worden 
gestort die niet in aanmerking komen voor hergebruik, nuttige toepassing en 
thermische verwerking. Hierbij kan gedacht worden aan niet reinigbare vervuilde 
grond, bouw- en sloopafval, residuen van afvalbe- en afvalverwerkingsprocessen, 
etc. 

Er zullen echter ook andere afvalstoffen, zoals brandbaar huishoudelij k afval en 
brandbaar bedrijfsafval worden verwerkt op de stortplaats. Er is namelijk nog altijd 
sprake van een overschot aan brandbaar afval, dat moet worden gestort, omdat in 
Nederland onvoldoende verbrandingscapaciteit aanwezig is. Het storten van 
brandbaar afval op Elhorst-Vloedbelt zal steeds op basis van een van het bevoegd 
gezag verkregen ontheffing van het stortverbod plaatsvinden. 

De toekomstige hoeveelheid op Elhorst-Vloedbelt te storten afval is momenteel 
moeilijk te voorspellen . Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet 
milieubeheer vervallen de provinciegrenzen en onstaat in Nederland een open markt 
voor te storten afval, dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, nuttige toepassing 
en thermische verwerking. Een dergelijke markt is reeds aanwezig voor brandbaar 
afval. 

Twence gaat in de "Voorgenomen activiteit" uit van een reguliere jaarlijkse 
hcevee!he:d te :;tortCr1 afva! van 31 c.oce ton {g6midde:d ruim 1.200 tonidag er-1 

maximaal 2.000 ton/dag). De 310.000 ton/jaar komt overeen met de reguliere 
hoeveelheid genoemd in de Wm-vergunningaanvraag uit 1997 (zie tabel 4.2). 
Twence hanteert de in de tabel gepresenteerde onderverdeling echter niet meer, 
aangezien zoals hiervoor uiteengezet is, sprake zal zijn van een gewijzigde 
marktsituatie. 

De 310 .000 ton afval kan bestaan uit meerdere categorieen afval, hoeveelheden per 
categorie zijn momenteel echter niet aan te geven, aangezien het aanbod per 
categorie afhankelijk zal zijn van dan geldende marktomstandigheden. 

Tabel 4.2: Reguliere hoeveelheid te storten afval (in ton/jaar) conform 
Wm-vergunningaanvraag d.d. 1997 

TE STORTEN AFVAL REGULIER AANBOD 

Regulier aanbod uit regio Twente 100.000 
Overflow A VI Twente 30.000 
Aanbod door herstructurering stortsector 180.000 
TOTAAL 310.000 

Herkomst afval 
Het afval dat zal worden overgeslagen op de locatie Elhorst-Vloedbelt komt uit de 
regio Twente. Voor het te storten onbrandbare afval zal in de toekomst een open 
markt zonder provinciegrenzen bestaan. Oit betekent dat het afval in principe uit 
geheeJ Nederland afkomstig kan zijn. Rekening houdend met de kosten van 
afvaltransport, zal het te storten afval echter naar verwachting in hoofdzaak uit de 
noordelijke en oostelijke provincies afkomstig zijn. Voor brandbaar afval bestaat een 
open markt zonder provinciegrenzen; storten van brandbaar afval zal aileen 
plaatsvinden met ontheffing van het bevoegd gezag. 
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Bestemming overgeslagen afval 
Het overgeslagen brand bare afval zal worden afgevoerd naar de aviTwente, tenzij er 
een overschot aan brandbaar afval is (in dat geval zal het worden gestort op Elhorst
Vloedbelt). Het GFT-afval wordt na overslag vervoerd naar de composteerinrichting 
te Hengelo. 

Aantal voertuigen 
Het aantal voertuigen per tijdseenheid op de locatie Elhorst-Vloedbelt zal onder meer 
afhangen van het afvalaanbod, het soort voertuigen en de openingstijden van de 
inrichting. In tabel 4.3 is het verwachte gemiddelde en maxima Ie aantal voertuigen 
per dag weergegeven v~~r de situatie met 310.000 te storten afval per jaar en 
113.000 ton over te slaan afval. Het maximum aantal per dag is gebaseerd op 
2.000 ton te storten afval per dag, en 600 ton over te slaan afval per dag. Het 
maximum aantal voertuigen per uur is gebaseerd op een piekfactor van ',5. 

Bij het bepalen van de aantallen voertuigen zijn verder de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

afvalaanvoer op maandag t!m vrijdag en gedurende 10 uur!dag; 
het brandbare afval en het GFT-afval wordt op het overslagstation aangevoerd in 
voertuigen met een gemiddelde hoeveelheid afval per vracht van 8 ton; 
voor de afvoer vanaf het overslagstation geldt een gemiddelde hoeveelheid van 
20 ton per vracht; 
80% van het te storten afval wordt aangevoerd in containerwagens met 
aanhanger (20 ton!vracht); 
20% van het te storten afval wordt aangevoerd in kiepwagens (15 ton!vracht). 

Bovengenoemde uitgangspunten zijn gebaseerd op praktijkcijfers van Twence. 

TabeI4.3: Aantal voertuigen 

AFVALSTROOM AANTAL VOERTUIGEN 
Gemiddeld/dag Maximaal/dag Maximaal/uur 

Aanvoer stortplaats 310.000 t/j 63 105 16 
Aanvoer overslagstation 113.000 t /j 54 75 11 
Totale aanvoer 423.000 t/j 117 180 27 

Afvoer overslagstation 113.000 t/j .n ~ ~ 

Totaal 139 210 32 

De containerwagens met aanhanger voor te storten afval maken gebruik van een 
containerwisselplaats. De wagens zetten daar eerst , volle container af, rijden 
vervolgens met de andere volle container naar het stortfront en lossen daar het 
afval. Daarna wordt teruggekeerd naar de containerwisselplaats om de tweede volle 
container te halen. Met dit interne transport (de extra interne transportbewegingen) 
is ook rekening gehouden in het akoestisch onderzoek (zie bijlage 8). 
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4.3 Registratie, controle en acceptatie 

Registratie 
Het in vrachtwagens aangevoerde afval zal worden gewogen met behulp van een 
geijkte weegbrug en vervolgens worden geregistreerd. De registratie van de te 
accepteren afvalstoffen op Elhorst-Vloedbelt heeft tot nu toe plaatsgevonden met 
behulp van het Afval Registratie en Informatie Systeem (ARIS), waarbij ARIS 
opgenomen was in de financiEHe administratie van Twence. In 1997 is op Elhorst
Vloedbelt het systeem Afval Registratie onder Contract (AROC) ingevoerd en 
gerntegreerd in ARIS". 

Per 1 januari 2001 wordt een nieuw registratiesysteem door Twence gehanteerd, 
waarin SAP-modules zijn samengevoegd met de Pieter Bas software van de 
weegbrug. De volgende gegevens zullen worden geregistreerd: 

datum van aanvoer; 
aard, samenstelling en hoeveelheid afvalstoffen; 
de herkomst en transporteur; 
eventueel de naam van degene die de partij heeft gecontroleerd en de wijze van 
contrale; 
de plaats waar de afvalstoffen worden gestort; 
bestemming van overgeslagen afvalstoffen; 
geweigerde vrachten afval. 

Contrale 
De aangevoerde afvalstoffen zullen worden gecontroleerd. Voor aile vrachten afval 
geldt dat een visuele contrale op aard en samenstelling zal plaatsvinden tijdens lassen. 
Daarnaast zullen steekproefsgewijze intensieve contrales worden uitgevoerd. Het kan 
hierbij gaan om contrale van de contractueel overeengekomen samenstelling door 
monstername en laboratoriumanalyses en am een intensieve organoleptische controle 
van uitgespreide vrachten afval op aanwezigheid van gevaarlijk afval. 

Laatstgenoemde controle zal op circa 1 op de 10 vrachten bedrijfsafval worden 
Ultgevoerd. Voor huishoudelijk restafval geldt een controle-intensiteit van 1 op de 20 
vrachten . 

Partijen die niet aan de acceptatievoorwaarden voldoen, worden afgekeurd en aan de 
ontdoener geretourneerd of door (of namens) de ontvanger afgevoerd op kosten van 
de aanbieder of elders door Twence op de juiste wijze verwerkt. 

Acceptatie 
De acceptatievoorwaarden voor de verwerking van afvalstoffen op Elhorst-Vloedbelt 
zijn vastgelegd in het document "Acceptatievoorwaarden Twence BV 
Afvalverwerking 2001". De acceptatieprocedures zijn gebaseerd op het "Handboek 
accepteren van afvalstoffen voor AVI en stortplaatsen" (Novem, 1994). 
Afvalstoffen zullen pas formeel geaccepteerd worden, nadat aile registratie- en 
controleactiviteiten h~pben plaatsgevonden, en daarbij geen onvolkomenheden zijn 
geconstateerd. 

Op basis van het acceptatiebeleid kan Twence afvalstoffen weigeren, bijvoorbeeld 
indien de samenstelling en het uitlooggedrag van de afvalstof hiertoe aanleiding geeft. 
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Daarnaast kunnen bijzondere acceptatievoorwaarden door Twence worden 
geformuleerd, bijvoorbeeld met betrekking tot een aanvullende bewerking van 
afvalstoffen (ontwateren, immobiliseren e.d.) en/of verpakking van het afval. 

4.4 Overslag 

4.5 

4.5.1 

4.5.2 

Overslag van afval zal plaatsvinden in de bestaande overkapte en driezijdig gesloten 
ruimte. Het overslagstation is voorzien van vloeistofdichte vloeren. Het afval wordt 
gelost vanaf een bordes in tegen het bordes opgestelde grootvolumecontainers 
(inhoud 30-40 m3

). Voor het huishoudelijk restafval en brandbaar bedrijfsafval 
worden dezelfde afsluitbare containers gebruikt. 

Gemorst afval wordt aan het einde van iedere werkdag verzameld en alsnog in de 
betreffende container gebracht. Volle containers worden direct gesloten dan wei 
afgedekt en in afwachting van afvoer apart gezet (zoveel mogelijk onder de 
overkapping) . 

Stortplaats 

Capaciteit 

De stortcapaciteit op de locatie Elhorst-Vloedbelt bedraagt 4.8 miljoen m3 • Van deze 
capaciteit is tot nu toe circa 1,4 miljoen m3 verbruikt. De stortcapaciteit is verdeeld 
over diverse stortcompartimenten (zie tabel 4.4) en is gebaseerd op een eindvorm, 
zoals beschreven in het bestemmingsplan en het Landschapsplan voor de 
afvalverwerkingsinrichting (zie volgende paragraaf). De situering van de 
verschillende stortcompartimenten is weergegeven op de volgende bladzijde. 

TabeI4.4: Capaciteit per stortcompartiment 

Compartiment Volume (m3) Oppervlakte (m2
) 

1 487.000 46.900 

2 412.000 30.700 

3 347.000 35.700 

4 (a + b) 576.000 61.900 

5 681.000 61.200 

6 (a + b) 805.000 65.400 

7 952.000 47.500 

8 540.000 53.400 

Totaal 4.800.000 402.700 

Vormgeving en landschappelijke inpassing 

De uiteindelijke dimensies van de stortplaats zullen aanzienlijk zijn (oppervlakte circa 
40 ha, maximale hoo.gte 28 meter). Veel aandacht is dan ook geschonken aan een 
goede landschappelijke inpassing van de stortplaats. De stortplaats zal worden 
gevormd, afgedekt en beplant, zoals aangegeven in het "Landschapsplan 
afvalberging Elhorst-Vloedbelt", zodat zij in het geheel kan worden opgenomen in 
het stedelijk uitloopgebied van Almelo. 
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De struwelen en de open ruimten in het inrichtingsplan zijn zo gesitueerd dat zij 
aansluiten op bestaande bosjes in het omringende landschap. Oak is gekozen voor 
relatief flauwe hellingen, met name aan de oostzijde, waardoor de stortplaats op 
afstand meer natuurlijk lijkt dan de vaak voorkomende stortplaatsen met steile 
hellingen. Een natuurlijker groene aanblik wordt blijkens veel belevingsonderzoek, 
door de meeste waarnemers positief gewaardeerd. De voorgenomen afwerking van 
de stortplaats is weergegeven in figuur 4.1. 

Figuur 4.1: Afwerking stortplaats 
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Volgorde gebruik stortcompartimenten 

De volgorde waarin de verschillende stortcompartimenten zullen worden benut, is 
gebaseerd op de in het bestemmingsplan aangegeven gefaseerde realisatie van de 
gewenste eindvorm van de stortplaats. In fase I zijn de compartimenten 1, 2, 3 en 
4a aangelegd en deels volgestort. In de fasen II en III zullen de compartimenten 4b 
tim 6a en 6b tim 8 worden gebruikt. Deze volgorde is gekozen, opdat het 
zuidoostelijke dee I (fase I) van de stortplaats (in de richting van het dorp Zenderen) 
zo spoedig mogelijk op hoogte zou zijn en als scherm fungeert tussen het dorp en de 
toekomstige stortactiviteiten. 

Storttechniek 

Het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar afval zal op de stortplaats eerst 
worden verspreid en vervolgens worden verdicht met een compactor. Het stort 
wordt laagsgewijs opgebouwd (in lagen van 2 meter). 

Wanneer in de toekomst uitsluitend afval wordt gestort dat niet in aanmerking komt 
voor hergebruik, nuttige toepassing of thermische verwerking, en dat naar 
verwachting moeilijk verdichtbaar is, dan is het gebruik van een compactor niet 
zinvol meer, en kan worden volstaan met een bulldozer voor de verwerking van het 
alvai. 

Tussentijdse afdekking van gestort afval zal plaatsvinden om het ontstaan van 
zwerfvuil en de emissie van geur te beperken. Het stortfront wordt dagelijks 
afgedekt. De tussentijdse afdekking vindt zoveel mogelijk plaats met daarvoor 
geschikt afval, zoals verontreinigde grond. 

Tevens worden verplaatsbare hekken bij het stortfront gebruikt om het verspreiden 
van waaivuil te voorkomen. 

Onderafdichting en percolaatopvang 

De Regio Twente (de juridische voorloper van Twence) heeft destijds op eigen 
initiatief, vooruitlopend op het Stortbesluit Bodembescherming en de bijbehorende 
richtlijnen, reeds milieubeschermende voorzieningen aangelegd volgens de nieuwste 
normen en inzichten. De onderafdichtingseonstruetie is uitgevoerd volgens model 1 
van de Leidraad Storten (zie de sehematisehe weergave in figuur 4.2 op de volgende 
bladzijde) en bestaat uit een isolerende zogenaamde eombinatie-afdiehting (een 
HDPE-folie van 2 mm en een zand/bentoniet-Iaag van 50 em dikte). 

Bovenop de eombinatie-afdiehting bevindt zich het percolaatverzamelsysteem, 
bestaande uit pereolaatdrains (omgeven door een grindkoffer) in een laag zand van 
circa 50 cm dikte. De drains voeren het percolaat af naar verzamelleidingen. Het 
verzamelde zure percolaat wordt op de locatie Elhorst-Vloedbelt voorgezuiverd (zie 
paragraaf 4.5.8), alvorens het via het riool wordt afgevoerd naar de RWZI te Almelo. 

De nog aan te leggen stortcompartimenten zullen eveneens met de bovengenoemde 
bodembeschermende voorzieningen worden uitgerust. 
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Figuur 4.2: Schematische weergave afdichtingsconstructies 
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Bovenafdichting 

De stortplaats zal worden uitgerust met een bovenafdichtingsconstructie. Deze 
constructie zal worden aangebracht na beeindiging van de stortactiviteiten, en op 
het moment dat verdere inklinking van het gestorte materiaal geen beschadiging van 
de bovenafdichting zal veroorzaken. Het moment van aanbrengen is onder meer 
afhankelijk van de ontwikkelingen in het afvalaanbod en deze zijn niet exact te 
voorspellen. 

De nog resterende levensduur van de stortplaats is circa 13 jaar als wordt uitgegaan 
van een nog aanwezige stortcapaciteit van 3,4 miljoen m3 en een volumegewicht 
van gestort (en vervolgens verdicht) afval van gemiddeld 1,2 tonim3

• 

Aangezien de betrouwbaarheid van de onderafdichting na verloop van tijd minder 
kan worden, dient de bovenafdichting (die eenvoudiger kan worden gerepareerd en 
vervangen) na een bepaalde periode de beschermende functie over te nemen. In 
artikel 4 van het nieuwe Stortbesluit bodembescherming dat vanaf 13 juli 2001 
geldig is, wordt aangegeven dat de bovenafdichting maximaal 30 jaar na het 
aanleggen van de onderafdichting moet worden gerealiseerd. Twence gaat uit van 
een regulier aanbod te storten afval van 310.000 tonijaar. Bij een dergelijk 
afvalaanbod zal de bovenafdichtingsconstructie voor het verstrijken van de periode 
van 30 jaar worden aangebracht. 

De aan te brengen bovenafdichting zal voldoen aan de dan geldende regelgeving. 
Uitgegaan wordt van de standaardafdichting conform het stortbesluit (een 
combinatie-afdiehting van zandbentoniet (laagdikte 20 em) en een kunststoffolie) of 
een aantoonbaar gelijkwaardige afdiehting. Op de afdiehting komt een drainagelaag 
van 30 cm dikte en een afwerklaag van grond (Iaagdikte circa 1 m) met beplanting 
(zie schematisehe weergave in figuur 4.2 op bladzijde 32). 

Onttrekking en toepassing stortgas 

Bij de anaerobe mierobiologische afbraakproeessen van organische stof in de 
stortplaats ontstaat stortgas, dat voor 50-55% bestaat uit methaan en verder met 
name uit kooldioxide. Gelet op het hoge methaangehalte is stortgas uit energetisch 
oogpunt interessant. De stortplaats besehikt dan ook over een 
stortgasonttrekkingsinstallatie, in hoofdzaak bestaande uit verticale 
onttrekkingsbronnen, verzamelleidingen en een compressor. Het methaangehalte van 
het op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt onttrokken stortgas is weergegeven in figuur 
4.3 op de volgende bladzijde. 
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Figuur 4.3: Methaangehalte stortgas Elhorst-Vloedbelt 
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Met de tot nu toe gerealiseerde verticale stortgasonttrekkingsbronnen wordt per uur 
circa 400 m3 stortgas onttrokken. Ongeveer 25% van het onttrokken gas wordt 
afgefakkeld op de stortplaats en 75% wordt sinds oktober 2000 gebruikt als 
brandstof voor drie gasmotor/generatoreenheden, waarmee elektriciteit wordt 
geproduceerd. De elektriciteitsproductie wordt verzorgd door Cogas (Centraal 
Overijsselse Nutsbedrijven NV) te Almelo. De geproduceerde "groene energie" 
wordt ingevoerd in het hoogspanningsnet van Cog as. 

De fakkelinstallatie binnen de inrichting (een hoge temperatuur verbrandingsfakkel) 
heeft voldoende capaciteit (500 m3/uur) voor het affakkelen van al het onttrokken 
stortgas, indien bovengenoemde gasmotoren buiten bedrijf zijn in verband met 
onderhoud of door een storing. 

Naarmate de stortcapaciteit verder wordt benut, zal ook het 
stortgasonttrekkingssysteem worden uitgebreid. Zodra nodig, zal ook de 
affakkelcapaciteit worden vergroot. Het onttrokken stortgas zal zoveel mogelijk 
worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. 

In het ulnrichtingsplan Afvalberging Elhorst-Vloedbelt" zijn prognoses opgenomen 
inzake de stortgasproductie en de te ontrekken hoeveelheden stortgas (afhankelijk van 
het moment waarop de bovenafdichting wordt aangebracht). Berekend is dat de 
stortgasproductie maximaal 1.450 m3/uur zal bedragen (in het jaar 2009). Voor het 
jaar 2000 werd een stortgasproductie van circa 600 m3/uur verwacht. 

De berekeningen en pr<?gnoses in het inrichtingsplan zijn gebaseerd op verwachtingen 
ten aanzien van het afvalaanbod (kwantitatief en kwalitatief). Inmiddels vindt 
daadwerkelijk stortgasproductie en -onttrekking plaats. De onttrokken hoeveelheid 
stortgas (zie figuur 4.4) is in het afgelopen jaar toegenomen tot circa 400 m3/uur en 
de werkelijke cijfers sluiten goed aan op de prognoses. 
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Figuur 4.4: In 2000 onttrokken hoeveelheid stortgas stortplaats Elhorst-Vloedbelt 
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De percolaatzuivering is bestemd voor het zure percolaat dat ontstaat in de relatief 
korte periode na de ingebruikname van een stortcompartiment. Methanogeen 
percolaat zal in de toekomst rechtstreeks worden afgevoerd naar de RWZI. Rond het 
stort zijn twee van elkaar gescheiden pereolaatafvoerleidingen aangelegd (een voor 
zuur percolaat en een voor methanogeen pereolaat). Door middel van afsluiters kan 
het opgevangen percolaat via een van beide afvoerleidingen worden afgevoerd. 

Procesbeschrijving 
Het zure pereolaat uit de stortplaats wordt voorbehandeld alvorens te worden 
afgevoerd naar de RWZI. De percolaatvoorbehandeling bestaat uit een fysisch
chemisehe zuivering. Het influent wordt verwarmd (middels een aardgasgestookte 
ketel en een warmtewisselaar), opdat een lager chemicalienverbruik wordt bereikt 
vanwege een hog ere chemische reaetiviteit. Vervolgens vindt precipitatie en 
bezinking plaats in een zogenaamde ehemisehe eonditionering. De chemische 
eonditionering bestaat uit een mengtank waar primaire vlokmiddelen (NaOH 33%) en 
hulpvlokmiddelen worden toegevoegd en een bezinktank waarbij zuur (Hel 30%) 
gedoseerd wordt in de overloopgoot. Het bezonken slib wordt getransporteerd naar 
een na-indikker. Het overloopwater van de na-indikker wordt teruggevoerd naar de 
mengtank van de chemise he eonditionering. Het slib met een droge stofgehalte van 
10-1 5 % wordt gestort. 

De controle en besturing van het zuiveringsproces is nagenoeg volledig 
geautomatiseerd. De toevoeging van natronloog en zoutzuur is pH-gestuurd, zodat 
geen overmaat aan chemicalien wordt toegevoegd. De pH-meting vindt on-line 
plaats. 
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Bij uitval van apparatuur wordt de procesoperator automatisch gewaarschuwd. De 
kans dat ongezuiverd zuur percolaat moet worden geloosd is klein, aangezien een 
percolaatbuffercapaciteit van enkele dagen in het stort en het percolaatopvang- en 
percolaatafvoersysteem aanwezig is. 

Bij een fysisch-chemische zuivering, gebaseerd op precipitatie van metaalzouten, zijn 
verwijderingsrendementen voor zink, cadmium en lood van 60-90% te verwachten. 
Voor koper, nikkel en chroom zijn de rendementen lager, namelijk 30-60%. Het 
zuiveringsrendement van de percolaatvoorzuivering voor de diverse metalen is 
zodanig dat voldaan wordt aan de lozingseisen van het waterschap. Cijfers over de 
samenstelling van het influent en het effluent van de percolaatzuivering zijn vermeld 
in tabel 4.8 in paragraaf 4.7.4. Het voorgezuiverde percolaat wordt geloosd in de 
put van het gemaal dat voor afvoer van al het afvalwater van de 
afvalverwerkingsinrichting naar de RWZI zorgt. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de percolaatsamenstelling en de lozingskosten 
kan het uitbreiden van de percolaatvoorzuivering met een aerobe zuivering in de 
toekomst zinvol zijn (ter verlaging van de concentratie N-Kjeldahl en CZV). 8ij de 
inrichting van het voorzieningenterrein is met de eventuele plaatsing van aanvullende 
voorzieningen rekening gehouden. 

Hoeveelheid percolaat 
In het "Inrichtingsplan AfvaJberging Elhorst-Vloedbelt" zijn prognoses opgenomen 
inzake de hoeveelheid en de samenstelling van het percolaat. In genoemd plan wordt 
een maximaal percolaatdebiet van 6,8 m3 /uur verwacht, waarvan dan circa 2,2 
m3/uur zuur percolaat is. In perioden met extreme neerslag kan deze hoeveelheid 
met circa 50% toenemen. Voor de dimensionering van de fysisch/chemische 
percolaatvoorzuivering is uitgegaan van een maxima Ie hoeveelheid te zuiveren 
percolaat van 5 m3/uur. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat gedurende 
korte tijd verzuurd percolaat uit meerdere compartimenten tegelijk behandeld moet 
worden. 

Na het aanbrengen van de bovenafdichting over de gehele afvalberging loopt het 
percolaatdebiet naar verwachting terug tot 0,25 m3/uur of circa 2000 m3 /jaar. Dit is 
dan methanogeen percolaat dat niet meer voorbehandeld behoeft te worden. 

De in de jaren 1999, 2000 en 2001 bepaalde werkelijke debieten voor de 
percolaatvoorzuiveringsinstallatie zijn weergegeven in figuur 4 .5. Het grootste debiet 
(3 ,3 m 3/uur) trad op in periode 1 van het jaar 2000. 
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Figuur 4.5: Percolaatdebiet 

Nazora 

Ook na beeindiging van de stortactiviteiten is een adequaat beheer van de stortplaats 
noodzakelijk. Deze zogenaamde nazorg is in de Wet milieubeheer geregeld en zal 
worden uitgevoerd door de provincie. Gelden voor nazorg worden verkregen via de 
exploitatie van de stortplaats. Door Twence is een plan opgesteld met betrekking tot 
de technische aspecten van de nazorg. Dit nazorgplan voor de stortplaats Elhorst
Vloedbelt voldoet aan de regels in de Wet milieubeheer. Het technische nazorgplan is 
gebruikt als basis voor het vaststellen van de jaarlijkse heffing die door de provincie 
Overijssel ten behoeve van het nazorgfonds is opgelegd. Voor de financieHe en 
organisatorische aspecten van de nazorg is de provincie verantwoordelijk. 

4.6 Opslag 

Tot het voornemen van Twence behoort ook het tijdelijk opslaan van afvalstoffen, 
zoals verontreinigde grond, die nuttig kunnen worden toegepast op de stortplaats, 
bijvoorbeeld bij de afdekking van gestort afval of bij de aanleg van interne wegen 
naar het stortfront. Dergelijke afvalstoffen zullen in depot worden gezet in 
afwachting van nuttige toepassing. Het zelfde geldt voor materiaalstromen, zoals 
categorie 1 grond, die zowel binnen als buiten de inrichting inzetbaar zijn. 

De opslag van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen zal steeds 
plaatsvinden op delen van de stortplaats die reeds voorzien zijn van de 
bodembeschermende ,:,oorzieningen beschreven in paragraaf 4.5.5. Relatief schone 
materiaalstromen, zoals categorie 1 grond, kunnen ook op andere (nog in te richten) 
delen van de locatie worden opgeslagen. Het gaat hier om bouwstoffen die zonder 
bodembeschermende voorzieningen in depot mogen worden gezet. 
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4.7 Emissies/emissiebeperkende ,maatregelen 

4.7.1 

De activiteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt zullen zodanig worden uitgevoerd dat 
emissies naar de milieucompartimenten lucht, bod em en oppervlaktewater beperkt 
zijn en door de overheid vastgestelde grenswaarden niet overschrijden. Daarbij gaat 
Twence uit van het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable). 

Emissies naar lucht 

Stookins talla ties 
Binnen de inrichting zijn moderne hoog rendement ketels toegepast, werkend op 
aardgas. De emissies via de verbrandingsgassen voldoen aan de huidige regelgeving. 

Stortgas 
Zoals beschreven in paragraaf 4.5.7 onstaat stortgas in de stortplaats. Indien geen 
speciale maatregelen worden getroffen zal het stortgas vrij naar de atmosfeer 
ontwijken, aangezien de dichtheid van stortgas enigszins minder is dan die van lucht. 
Op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt is evenwel een stortgasonttrekkingssysteem 
gerealiseerd. Zolang geen bovenafdichtingsconstructie is aangebracht, zal slechts een 
dee I van het geproduceerde stortgas worden onttrokken (in het voor de locatie 
Elhorst-Vloedbelt uitgevoerde geuronderzoek (zie bijlage 9) is aangenomen dat 70% 
wordt onttrokken en dat 30% naar de atmosfeer ontwijkt). 

Emissies via fakkel 
Circa 25% van het onttrokken stortgas wordt momenteel afgefakkeld op de 
stortplaats (24 uur per dag). De rest wordt buiten de locatie Elhorst-Vloedbelt gebruikt 
als brandstof voor gasmotorlgenerator-eenheden, waarmee elektriciteit wordt 
geproduceerd. Voor de toekomst wordt gestreefd naar een nuttige toepassing van al 
het onttrokken stortgas, zo mogelijk in een warmte-kracht-centrale, opdat een 
maximaal energetische rendement wordt behaald. 

Het affakkelen van stortgas gebeurt met een hoge temperatuur verbrandingsfakkel. Bij 
het affakkelen wordt het stortgas verbrand en omgezet in met name kooldioxide en 
waterdamp. Tevens zullen, gezien de hoge temperatuur, stikstofoxiden worden 
gevormd. Deze emissies vinden plaats op circa 4 meter boven het maaiveld . 

De emissies via de fakkel worden beperkt door een adequaat onderhoud van de 
fakkelinstallatie, resulterend in een goede verbranding van het stortgas. Tevens wordt 
de hoeveelheid af te fakkelen stortgas zoveel mogelijk beperkt door te streven naar 
een maximale beschikbaarheid van de stortgasbenuttingsvoorzieningen. 

Uitlaatgassen verbrandingsmotoren 
Op de stortplaats worden diverse machines ingezet ten behoeve van de 
stortactiviteiten. Het betreft machines met verbrandingsmotoren. De uitlaatgassen uit 
deze machines bevatten voornamelijk roet, kooldioxiden, zwaveldioxide en 
waterdamp. 
De emissies via de uitlaatgassen van het binnen de inrichting gebruikte materieel 
worden beperkt door toepassing van modern materieel met een gering 
brandstofverbruik, door een adequaat onderhoud van het materieel en door een 
efficiente inzet van het materieel. 
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Geur 
Binnen de afvalverwerkingsinrichting zijn diverse geurbronnen te onderscheiden. Ten 
behoeve van de Wm-vergunningaanvraag is geuronderzoek uitgevoerd door Project 
Research Amsterdam BV (PRA). De rapportage aangaande het onderzoek is integraal 
opgenomen als bijlage 9. In de rapportage worden de volgende geurbronnen en 
bijbehorende emissies onderscheiden: 

GEURBRON HOEVEELHEID EMISSIEKENTAL GEUREMISSIE 
X 10-6 Ge/uur 

Lossen, verspreiden en 2.000 ton/dag (*) 1,0 Ge/s/ton/dag 7,2 
verdichten afval op stortfront 
Open stortfront 1.000 m2 15.000 Ge/uur/m2 15 
Ontwijken stortgas uit delen 7.500 m2 2.000 Ge/uur/m2 15 
stortplaats met een tijdelijke 
afdeklaag van 10 em 
Overslag GFT en brandbaar 16,6 ton/uur 3.10-6 Ge/ton 50 
afval (even weken) 
Overslag GFT en brandbaar 1004 ton/uur 3.10-6 Ge/ton 32 
afval (oneven weken) 
Overslag overig materiaal 0,5 ton/uur 3.10-6 Ge/ton 2 

(*) Het betreft hier de maximale aanvoer per dag. 

Ook zal stortgas ontwijken uit de volgestorte delen vande stortplaats die voorlopig 
voorzien zijn van een afdeklaag van 50 cm (tot het moment dat de 
boveliafdichtingsconstructie wordt a8ligebr8chti. en die voorzlen zijn van 
stortgasonttrekkingsbronnen. Dit oppervlak (en dientengevolge ook de geuremissie 
via dit oppervlak) zal in de loop der tijd toenemen (zie onderstaande tabel). De 
gepresenteerde geuremissieeijfers zijn gebaseerd op een geuremissie van 96 
Ge/uur/m2. 

STORTVAK (*) CUMULATIEF OPPERVLAK GEUREMISSIE 
in m2 X 10· 6 Ge/uur 

4b 153.200 14,7 

5 175.200 16,8 
6a 236.400 22,7 

: 6b 261.300 25 

• 7 301.800 28,9 

1 8 349.300 33,5 

I- I De stortvakken 1 tIm 4a zijn reeds benut. 

De volgende maatregelen worden door Twenee getroffen ter beperking van de geur 
emissies: 

op het overslagstation gevulde containers met GFT en brandbaar afval direct 
afsluiten/afdekken; 
tijdelijke afdekking gestort afval (uitgezonderd inert afval) met een laag van 10 
em; 
volgestorte eompartimenten voorzien van een afdeklaag van 50 cm en 
stortgasonttrekkingsbronnen. 

Met de effecten van deze maatregelen is rekening gehouden in bovengenoemde 
emissiecijfers. 
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Stat 
Op basis van de voor Elhorst-Vloedbelt geformuleerde acceptatievoorwaarden, moeten 
afvalstoffen stuifvrij worden aangeleverd. Wei zal bij het lossen en verwerken van 
afval sprake zijn van enige stofemissie. Ten behoeve van de Wm-vergunningaanvraag 
is stofonderzoek uitgevoerd door Project Research Amsterdam BV (PRA). De 
rapportage aangaande het onderzoek is integraal opgenomen als bijlage 10. In de 
rapportage worden de volgende stofbronnen en bijbehorende emissies 
onderscheiden: 

ACTIVITEIT DOORZET TOTAAL STOF FIJN STOF FIJN STOF 
[ton/jaar] [ton/jaar] [ton/jaar] [kg/uur] 

Aanvoer+ 310.000 3,10 0,155 0,069 
storten 
Verspreiden + 310.000 3,10 0,155 0,069 
verdichten 
Aanvoer + over- 113.000 1,13 0,0565 0,025 
slag + afvoer 
TOTAAL 7,33 0,3665 0,163 

Teneinde eventuele stofvorming op de inteme bedrijfswegen te voorkomen, wordt 
regelmatig met water gesproeid en worden de wegen regelmatig geveegd. 

Geluidemissies 

De geluidemissies van de afvalverwerkingsimichting worden met name veroorzaakt 
door de afvaltransportvoertuigen, het materieel op het stortfront en de 
containerhandling op het overslagstation. Ten behoeve van de Wm
vergunningaanvraag is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De rapportage 
aangaande het onderzoek is integraal opgenomen als bijlage 8, In de rapportage 
worden onder andere de volgende geluidbronnen onderscheiden: 

GELUIDBRON BRONVERMOGEN LWR in dB(A) 

Compactor/bulldozer 112,1 
Shovel 103,3 
Bandenwasplaats 95,9 
Vrachtwagen (stationair) 104,8 
Container wissel en 102 

De volgende maatregelen zijn/worden door Twence getroffen ter beperking van de 
geluidniveaus in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting: 

overslag van afval binnen een overkapte en driezijdig gesloten ruimte; 
storten van afval binnen kades van 2 meter hoogte; 
adequaat onderhoud van binnen de inrichting toegepast materieel; 
het hanteren van een zodanig stortplan dat de gevulde stortcompartimenten 1 
tim 4a een scherm vormen tussen Zenderen en de toekomstige 
afvalverwerkingsactiviteiten. 
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Emissies naar bodem en grondwater 

Verontreiniging van bodem en grondwater wordt voorkomen door het realiseren van 
adequate bodembeschermende voorzieningen, zoals vloeistofdichte vloeren, 
afdichtingsconstructies en opslagvoorzieningen, en door maatregelen in het kader 
van de bedrijfsvoering, zoals inspecties, onderhoud, monitoring, etc. De belangrijkste 
voorzieningen en maatregelen worden hieronder kort beschreven. 

Vloeistofdichte vloeren 
Vloeistofdichte vloeren zijn toegepast op het afvaloverslagstation . 

Onderafdichtingsconstructie en percolaatopvangsysteem 
De stortcompartimenten zijn/worden voorzien van een onderafdichtingsconstructie 
met daarboven een percolaatopvangsysteem (zie beschrijving in paragraaf 4.5.5). 

Bovenafdichilngsconsuucile 
De volgestorte stortcompartimenten zullen te zijner tijd worden voorzien van een 
bovenafdichtingsconstructie (zie beschrijving in paragraaf 4.5.6). Deze constructie zal 
worden beschermd door een drainagelaag en een leeflaag van grond met beplanting. 

Chemica/Ninopslag 
De chemica lien voor de percolaatzuiveringsinstallatie worden opgeslagen in adequate 

en ander conform de vigerende vergunningvoorschriften). 

Controle afvalaanvoer 
Het voor Elhorst-Vloedbelt geformuleerde acceptatiebeleid heeft mede tot doel te 
voorkomen dat afvalstoffen worden aangevoerd die schadelijk zijn voor de 
gerealiseerde bodembeschermende voorzieningen. Het aangevoerde afval zal dan 
ook worden gecontroleerd alvorens te worden geaccepteerd en verwerkt. 

Preventief en correctief onderhoud 
De toegankelijke onderdelen van de bodembeschermende voorzieningen, zoals 
percolaatpompen en -drains zullen goed worden onderhouden, opdat hun werking 
verzekerd is. Hiertoe is door Twence een onderhoudsplan opgesteld. 

Monitoring 
De grondwaterkwaliteit zal regelmatig worden onderzocht, teneinde te controleren of 
de getroffen bodembeschermende voorzieningen goed functioneren (zie ook paragraaf 
4.9). 

Er wordt van uitgegaan dat de toegepaste afdichtingsconstructies (op termijn) niet 
volledig waterdicht zouden kunnen zijn. Op de effecten van lekkages wordt ingegaan 
in paragraaf 7.4 van dit MER. 
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Emissies naar oppervlaktewater 

Binnen de afvalverwerkingsinrichting zullen de volgende afvalwaterstromen 
vrijkomen: 
a) grondwater uit het controledrainagesysteem lozend door middel van ingehuurde 

pompunits op de ringsloot; 
b) ringslootwater, bestaande uit toestromend grondwater uit de omgeving en over 

het oppervlak van de stortplaats afstromend hemelwater (de zogenaamde run
off). Incidenteel (bij zeer extreme neerslag) kan ook water uit de' bergingsvijver 
(*) via een overloop in de ringsloot terechtkomen; 

c) hemelwater, afkomstig van gebouwen en overkappingen; 
d) water uit het drainagesysteem op de bovenafdichtingsconstructie; 
e) hemelwater, afkomstig van bestratingen en verhardingen; 
f) huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit gebouwen binnen de inrichting; 
g) water, afkomstig van de bandenwasinstallatie; 
h) zuur percolaat, afkomstig uit stortcompartimenten; 
i) methanogeen percolaat, afkomstig uit stortcompartimenten. 

( .. ) De bergingsvijver voor atvlakking van de piekafvoeren van de riolering (zie hierna). 

Nabij de boerderij Erve Vloedveld werd gebruik gemaakt van een werkplaats, een 
tankplaats en een wasplaats. Derhalve passeerde het afvalwater van deze 
bedrijfsonderdelen een olie-afscheider en een slibvangput alvorens het in het riool 
kwam. De olieafscheider en de slibvangput zijn nog altijd aanwezig in het 
rioolstelsel, maar hebben geen functie meer, aangezien bovengenoemde 
bedrijfsonderdelen niet meer worden gebruikt. De werkplaats, de tankplaats en de 
wasplaats vallen buiten de vergunningaanvragen van Twence. 

De hierboven genoemde waterstromen a), b), c) en d) zijn in principe schoon en 
zullen worden geloosd op oppervlaktewater. Het door het waterschap vastgestelde 
maximale lozingsdebiet (36 liter/seconde) op de watergang ten zuiden van de 
afvalverwerkingslocatie (watergang 15-1-0-5) wordt niet overschreden doordat voor 
voldoende berging wordt zorggedragen en een afvoerbegrenzer wordt ge'installeerd. 
Op de watergang 12-0-2-1 mag uitsluitend water uit de bovendrainage en water van 
gebouwen en overkappingen worden geloosd. 

De hoeveelheid hemelwater water die in de eindfase door middel van de 
bovendrainage zal worden opgevangen, zal naar verwachting circa 15 m3/uur zijn. 

Het grondwater uit de controledrainage (stroom a) komt slechts 2 keer per jaar vrij 
(bij de monitoring van de grondwaterkwaliteit). In het monitoringsplan is aangegeven 
dat de drains gedurende 5 dagen moeten worden bemalen met een debiet van 0,05 
m3 per strekkende drain per dag alvorens monsters worden genomen. 

De afvalwaterstromen e) tim i) worden afgevoerd naar de RWZI "Almelo Sumpel" 
via een persleiding van. circa 2 km lengte. Het zure percolaat (streom h) wordt, zoals 
besproken in paragraaf 4.5.8, voorbehandeld alvorens te worden afgevoerd naar de 
RWZI. 
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Voor de afvlakking van de piekafvoeren van de riolering is een bergingsvijver 
gerealiseerd. Het rioleringssysteem is zodanig ontworpen dat pas water in de 
bergingsvijver zal lopen bij meer dan 7 mm regenval in 75 minuten. De inhoud van 
de berging is bepaald op 500 m3

• lodra er weer capaciteit vrijkomt op de 
gemeentelijke riolering wordt het water uit de bergingsvijver alsnog afgevoerd naar 
de gemeentelijke riolering . Voor het geval de hoeveelheden neerslag zeer extreem 
zijn , is een overloop op de bergingsvijver gemaakt, die het overtollige water afvoert 
naar de ringsloot. 

Voor de afvoer naar de RWll van al het (verder) te zuiveren afvalwater van de 
locatie is een gemaal gerealiseerd. Het betreft een lozingsgemaal met 2 pompen, 
met een totale capaciteit van 50 m3/uur. Een schakeling in het lozingsgemaal zorgt 
ervoor dat niet meer dan 12 m3/h wordt verpompt. Deze begrenzing vloeit voort uit 
het antwerp van de riolering op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting. 
Vol gens de waterbeheersingsnorm van het waterschap dient het systeem 40 mm 
regenval in 75 minuten te kunnen verwerkenen. Deze hoeveelheid neerslag zal 
worden geborgen op straat (3 mmJ. in de riolering (3,6 mmJ. in de persleiding naar 
de RWll (0,375 mm) en in bovengenoemde bergingsvijver (33,3 mm). 

De vervuilingswaarde van het naar de RWll af te voeren afvalwater wordt in 
belangrijke mate bepaald door de samenstelling van het percolatiewater. Deze 
samenstelling is op zijn beurt sterk afhankelijk van de hoeveelheid gestort afval en 
de aard van d!! afva! (veera! het geha!te organ!sche stef}. De destUds verv'.:achtc 
kenmerken van licht verzuurd percolatiewater en van methanogeen percolatiewater 
van een stortplaats waar nag aanzienlijke hoeveelheden huishoudelijk afval 
zijn/worden gestort, zijn weergegeven in tabel 4.5. De verwachte percolaat
kenmerken van een stortplaats met geringe hoeveelheden organisch materiaal zijn 
vermeld in tabel 4.6. 

Informatie over de werkelijke samenstelling van het naar de RWll afgevoerde 
afvalwater en van het influent en het effluent van de percolaatzuivering is 
opgenomen in tabel 4.7. 

Het werkelijke aantal geloosde vervuilingseenheden in de jaren 1 999 en 2000 is 
weergegeven in figuur 4.6. 

Tabel 4.5: Kenmerken percolaat "huisvuilstort" 

PARAMETER LICHT VERlUURD METHANOGEEN 
PERCOLAAT PERCOlAAT 

ClV [mgtl] 6.000-8.000 1.000-2.000 
BlV [mg/ll 1 .000-4.000 500-1.000 
N-Kj [mg/ll 400-800 500-1.000 
E (In,Cr,Ni,Pb,Cu) [mg/ll 0,5-5,0 0,5-2,0 
pH 6,5-7 ,5 7,0-8,0 

Bron: Principeplan afvalberging Elhorst-Vloedbelt 
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Tabel 4.6: Kenmerken percolaat "stort met weinig organisch materiaal" 

PARAMETER WAARDE Ima!IJ 

CZV < 1.000 
BZV < 100 
N-Kj < 50 
Chloride < 1.000 

TabeJ 4.7: Samenstelting influent/effluent percolaatzuivering en afvalwater voor 
RWZI 

PARAMETER PERCOLAA lZUIVERING AFVALWATER 
INFLUENT (1) EFFLUENT (1) NAAR RWZI (2) 

Zuurgraad (pH) 7,2 6,7 - 6,9 7,2 - 7 ,8 
CZV [mg/I] 930 - 7.430 850 - 6.570 1.179 - 1.662 
BZV (mg/ll 110 - 150 100 - 140 -
N-Kjeldahl Img/IJ 387 - 1.000 367 - 1.010 524 - 656 
Sulfaat (mg/ll 70 - 140 56 - 150 -. 
Fosfor-totaal (mg/ll 3,4-6,7 1,1 - 1,9 -
Choride (mg/ll 500 - 1.380 1.400 - 4.060 2.322 
Zink (mg/ll 0,10-0,12 0,06 - 0,10 0,14 
Koper (mg!ll <0,01 <0,01 0,01 - 0,04 
Chroom (mg/ll 0,04 - 0,16 0,03 - 0,12 0,05 - 0,24 
Nikkel (mg/ll 0,07 - 0,19 0,07 - 0,18 0,10 
Lood (mg/ll <0,01 <0,01 <0,01 
Zilver [mgllJ <0,01 <0,01 <0,01 
Cadmium (mg/ll <0,01 <0,01 <0,01 
Kwik [muglll 0,01 - 0,08 0,04 - 0,11 0,04 - 0,001 
Arseen [mug/I] 12 - 30 10 - 30 
Aluminium [mg/I] 1,4 - 4,3 0,37 - 0,77 
Magnesium [mglll 71 -1 40 57 - 120 
Natrium (mg/ll 350 - 940 1.0 - 2.000 
Calcium (mg/ll 330 62 - 96 
Benzeen [mug!ll 3,8 - 4,0 3,6 - 4,0 
Tolueen (mug!ll 31 - 90 27 - 90 
Ethylbenzeen (mug!ll 26 - 39 20 - 36 
B./P .-Xyleen [mug!ll 41 - 44 31 - 42 
Ortho-Xyleen [mugll] 18 - 19 15 - 18 
Naftaleen [mug!ll 8,1 - 14 8,1-9,1 

(1 J Het betreft hier de resultaten van 2 analyses (in 2000 en 2001) . 

(2) Het betreft hier gemiddelde waarden van twee meetperioden van een maand (in 2000 en 

2001). 
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Figuur 4.6: Aantal vervuilingseenheden in 1999 en 2000 

4.8 Energie 

Binnen de afvalverwerkingsinrichting wordt aardgas verbruikt voor 
verwarmingsdoeleinden (verwarming personeelsruimten en percolaatvoorzuivering). 
Elektriciteit wordt verbruikt door percolaatpompen en -voorzuivering, het gemaal 
voor de afvoer van afvalwater naar de RWZI, elektrische apparatuur in de 
personeelsruimten, bij de weegbrug, etc. Het materieel binnen de 
afvalverwerkingsinrichting, zoals compactor en shovel behoeft diesel. 
Energieverbruikcijfers zijn opgenomen in tabel 4.8. 
Het totaal gei'nstalleerd elektrisch vermogen van de apparatuur is circa 32 kW. 

Tabel 4.8: Energieverbruik afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

ENERGIE ENERGIEVERBRUIK 

Elektriciteit 60.000 kWh/jaar 
Aardgas 20.000 m3/jaar 
Diesel 380.000 liter/iaar 

Zoals vermeld in paragraaf 4.5.7 wordt een deel van het onttrokken stortgas in 
Almelo benut als brandstof voor gasmotor/generator-eenheden, waarmee door 
Cog as elektriciteit ' wordt geproduceerd (rendement circa 33%). De 
elektriciteitsproductie bedraagt circa 450 kW bij 300 m3/uur stortgas. De 
geproduceerde elektriciteit wordt in het hoogspanningsnet van Cogas gevoerd. 

K2303.AO/R025/GB/IP - 45 - 24 september 2001 



( 4.9 

4.10 

Twence B.V. 
MER Afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

Monitoring 

Belangrijke kenmerken van de afvalverwerkingsinrichting, zoals verwerkte 
hoeveelheden afval, energieverbruik, chemicalienverbruik percolaatzuivering, 
hoeveelheden onttrokken en toegepast stortgas en de hoeveelheid voorgezuiverd en te 
zuiveren afvalwater zullen door Twence worden geregistreerd. Deze bedrijfsgegevens 
zijn van belang voor de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid. 

Daarnaast vindt monitoring plaats van het grondwater. De grondwaterkwaliteit wordt 
regelmatig onderzocht, teneinde te controleren of de getroffen bodembeschermende 
voorzieningen goed functioneren. De grondwatercontroles zijn vastgelegd in een 
monitoringsplan voor de locatie Elhorst-Vloedbelt. 

Horizontale controledrains (onderlinge afstand circa 15 meter) zijn/worden 

aangebracht onder de diverse stortcompartimenten, opdat een eventuele lekkage van 
percolaat door de onderafdichtingsconstructie kan worden geconstateerd. Deze drains 
kunnen zonodig ook worden gebruikt als beheersmaatregel (voor het onttrekken van 
verontreinigd grondwater). 

Verder zijn zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de afvalverwerkingsinrichting 
verticale peilbuizen aangebracht voor het nemen van grondwatermonsters. De locatie 
van de peilbuizen is weergegeven in figuur 6 van bijlage 7. 

Het grondwater in zowel de horizontale controledrains als in de verticale peilbuizen 
wordt 2 x per jaar bemonsterd. De grondwatermonsters worden geanalyseerd door 
een sterlab op de volgende parameters: 

zuurgraad (pH); 
stikstof-Kjeldahf; 
chloride (CI); 
aromaten (BETEX); 
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen; 
nikkel. 

Per stortcompartiment wordt een zogenaamde nulmeting ten aanzien van de 
grondwaterkwaliteit uitgevoerd v66rdat afval in het compartiment wordt gestort. De 
resultaten van de nulmeting worden gebruikt als referentiewaarden. 

Milieuzorg 

Door de Regio Twente sector Milieu (de juridische voorloper van Twence) is een 
kwaliteitszorgsysteem opgezet en geimplementeerd op basis van ISO 9001 (versie 
1994). Certificering heeft plaatsgevonden door BVQI (Bureau Veritas Quality 
International) in 1997. Het milieuzorgsysteem conform ISO 14001 (versie 1999) voor 
de locatie Elhorst-Vloedbelt is in 1999 geTntegreerd in dit kwaliteitszorgsysteem. 

Binnen het milieu- .. en kwaliteitszorgsysteem is de directievertegenwoordiger 
eindverantwoordelijk voor het onderhouden van het systeem. De taken en 
verantwoordelijkheden zijn in de handboeken en werkinstructies vastgelegd. De 
afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu beheert het systeem. 
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Tot op heden gold aileen voor de afvalverbrandingsinstallatie de verplichting om een 
milieujaarverslag op te stellen. Voor de verwerkingsactiviteiten op de locatie Elhorst
Vloedbelt voldeed een overzicht van relevante monitoringsgegevens aan het bevoegd 
gezag. Hoogstwaarschijnlijk zullen vanaf 2002 milieujaarverslagen dool' Twenoe 
worden gepubliceerd voor aile bedrijfsanderdelen. 

De hiervoor beschreven tnilieubeschetmende en emissiebeperkende maatregelen 
maken deel uit van het milieuzorgsysteem voor de locatie ElhorstNloedbelt. Een 
ge'integreerd kwaliteit-, arbo-en milieuzorgsysteem (KAM-zorgsysteem) wordt 
momenteel door Twence voorbereid. 
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5. AL TERNATIEVEN 

5. 1 Aigemeen 

In het voorliggende MER wordt een aantal alternatieven beschouwd, waaronder 
twee afvalaanbodalternatieven en het meest milieuvriendelijke alternatief. Tevens 
worden enkele inrichtings- en uitvoeringsvarianten beschreven voor onderdelen van 
de voorgenomen activiteit. Voor te beschouwen alternatieven en varianten geldt dat 
deze realistisch en uitvoerbaar moeten zijn, en dat zij aan moeten sluiten op de 
doelstellingen van de initiatiefnemer (Twence). 

De voorzieningen op Elhorst-Vloedbelt zijn voor het grootste deel reeds gerealiseerd. 
Derhalve is de bestaande situatie op de locatie Elhorst-Vloedbelt als vertrekpunt 
genomen bij het selecteren van alternatieven en varianten. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat zal worden bezien welke aanvullende maatregelen en voorzieningen mogelijk zijn 
bij de percolaatzuivering en het overslagstation, maar dat de hoofdopzet van deze 
voorzieningen niet zal worden gewijzigd. 

Ook reeds genomen en door het bevoegd gezag goedgekeurde besluiten worden niet 
opnieuw ter discussie gesteld. Zo is reeds besloten dat de 
onderafdichtingsconstructie van de stortplaats zal bestaan uit een zogenaamde 
combinatie-afdichting (kunststoffolie + zand/bentoniet-Iaag) . Deze 
onderafdichtingsconstructie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, is voor een 
aantal stortcompartimenten reeds gerealiseerd en zal ook worden toegepast voor de 
nog aan te leggen stortcompartimenten. De wijze, waarop stortgas zal worden 
onttrokken en de wijze, waarop het functioneren van de onderafdichting wordt 
gecontroleerd, zijn eveneens reeds eerder bepaald. Hetzelfde geldt voor de volgorde 
van aan te leggen stortvakken en de vorm van het stortlichaam na beeindiging van 
de stortactiviteiten, de gewenste eindvorm is namelijk vastgelegd in het vigerende 
bestemmingspJan en het landschapsplan. 

Ge/et op het bovenstaande wordt met name via de inrichtings- en 
uitvoeringsvarianten bezien welke mogelijkheden er zijn om emissies via afvalwater 
en emissies van geluid, geur en stof verder te beperken. 

De diverse alternatieven en varianten worden in dit hoofdstuk uitsluitend 
beschreven, de milieugevolgen komen aan bod in hoofdstuk 7. 

5.2 Nulalternatief 

In het zogenaamde "Nulalternatief" wordt noch de voorgenomen activiteit noch een 
van de alternatieven (of varianten) op de locatie E/horst-Vloedbe/t gerea/iseerd. Zoals 
toegelicht in paragraaf 2.8, is dit a/ternatief geen reeel alternatief voor Twence, 
aangezien hierbij de doelstellingen van Twence niet kunnen worden gerealiseerd. 

Het nulalternatief kar;' a/s referentiesituatie worden aangeduid. De bestaande 
toestand van het milieu (inc/usief de autonome ontwikkeling van dat milieu, indien 
noch de voorgenomen activiteit noch de alternatieven daarvoor worden uitgevoerd) 
is in hoofdstuk 6 van dit MER beschreven. 
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5.3 8eperkt aanbod alternatief 

In de voorgenomen activiteit wordt uitgegaan van een reguliere aanvoer van te 
storten afval van 310.000 ton per jaar. De afvalaanvoer is echter niet exact te 
voorspellen. In de nabije toekomst zal sprake zijn van een situatie waarin 
"marktwerking" bepaalt hoeveel te storten afval door Twence wordt verwerkt. In dit 
MER wordt derhalve ook een " Beperkt aanbod alternatief " beschouwd. In dit 
alternatief wordt er van uitgegaan dat het aanbod te storten afval circa 145.000 ton 
per jaar zal zijn. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde aanbod in de 
jaren 1998, 1999 en 2000. 

De belangrijkste verschillen tussen het "Beperkt aanbod alternatief" en de 
"Voorgenomen activiteit" zijn: 

Levensduur stortplaats 
Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.6 zal de stortplaats bij een aanvoer van 310.000 
ton/jaar vol zijn over circa 13 jaar. Deze resterende levensduur is bepaald, uitgaande 
van een nog aanwezige stortcapaciteit van 3,4 miljoen m3 en een volumegewicht 
van afval na storten en verdichten van 1,2 ton/m3

• Is de aanvoer echter slechts 
145.000 ton/jaar dan is de resterende levensduur van de stortplaats 28 jaar. 

Een langere resterende levensduur van de stortplaats betekent ook een langere 
per!ode met geur-, stof- en ge!u!dem!ss!es naar de cmgev~ng, a!smede sen !atarG 
definitieve afwerking/landschappelijke inpassing van de stortplaats. Ook zal de 
bovenafdichting vee I later worden aangebracht dan in de "Voorgenomen activiteit". 

Aantal voertuigen 
In het uBeperkt aanbod alternatief" is de afvalaanvoer circa 53 procent lager dan in 
de "Voorgenomen activiteit". Op basis van de uitgangspunten genoemd in paragraaf 
4.2 bedraagt het aantal voertuigen dat de locatie Elhorst-Vloedbelt bereikt en verlaat 
in het "Beperkt aanbod alternatief": gemiddeld 106 per dag, maximaal 124 per dag 
en maximaal 19 per uur (zie onderstaand kader). 

AFVALSTROOM AANTAL VOERTUIGEN 
Gemiddeld/dag Maximaal/dag Maximaal/uur 

Aanvoer stortplaats 145.000 t/j 30 19 3 
Aanvoer overslagstation 113.000 t/j ..M ..1..§. 1.1 
Totale aanvoer 258.000 t/j 84 94 14 

Afvoer overslagstation 113.000 t/j ..ll ..lQ 2 

Totaal 106 124 19 

Geluidemissies 
Bij een geringere afvalaanvoer is ook de geluidemissie ten gevolge van het 
afvaltransport minder •. Een aanbod van 145.000 t/j in plaats van 310.000 t/j heeft 
geen gevolgen voor de hoeveelheid materieel dat moet worden ingezet voor de 
verwerking van afval op het stortfront. Wei zal het aantal bedrijfsuren van de 
compactor 8 uur zijn in plaats van 10 uur per dag. 
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Geuremissie 
De geuremissie van het stortfront neemt af naarmate daar minder afval per 
tijdseenheid wordt gelost. In de geurverspreidingsberekeningen (zie hoofdstuk 7) 
wordt voor het "Beperkt aanbod alternatief" uitgegaan van een geuremissie van 1 
geureenheid/sec/ton ten gevolge van het lossen, verspreiden en verdichten van afval 
op het stortfront. 

Stofemissie 
De stofemissie bij het lossen, verspreiden en verdichten van afval op het stortfront 
is eveneens geringer naarmate minder te storten afval wordt aangevoerd. In de 
stofverspreidingsberekeningen (zie bijlage 10) is aangehouden dat de totale 
stofemissie 0,001 % bedraagt van de verwerkte hoeveelheid afval, en dat de 
emissie van fijn stof 5% bedraagt van de totale stofemissie. 

5.4 Maximum aanbod alternatief 

In de "Voorgenomen activiteit" wordt uitgegaan van een reguliere aanvoer van 
310.000 ton te storten afval per jaar. Twence gaat er evenwel van uit dat de 
aanvoer tijdelijk groter kan zijn als gevolg van een overschot aan brandbaar afval, 
het uitvallen van procesmatige afvalbe- en afvalverwerkingsinrichtingen, het 
ontbreken van een alternatieve verwerkingsmogelijkheid voor zuiveringsslib en 
calamiteiten, zoals de vuurwerkramp te Enschede. 

In dit MER wordt derhalve ook een "Maximaal aanbod alternatief" beschouwd. In dit 
alternatief wordt er van uitgegaan dat het aanbod te storten afval tijdelijk maximaal 
3.000 ton/dag is, waardoor maximaal 525.000 ton per jaar wordt verwerkt. De 
525.000 ton/jaar komt overeen met de maximale hoeveelheid genoemd in de Wm
vergunningaanvraag uit 1997 (zie tabel 5.1). Twence hanteert de in de tabel 
gepresenteerde onderverdeling echter niet meer, aangezien zoals eerder uiteengezet is, 
sprake zal zijn van een gewijzigde marktsituatie. 

De 525.000 ton afval kan bestaan uit meerdere categorieen afval, hoeveelheden per 
categorie zijn momenteel echter niet aan te geven, aangezien het aanbod per 
categorie afhankelijk zal zijn van dan geldende marktomstandigheden. 

Tabel 5.1: Maximale hoeveelheid te storten afval (in ton/jaar) conform 
Wm-vergunningaanvraag d.d. 1997 

TE STORTEN AFV AL AANBOD 
Reguller aanbod uit regio Twente 100.000 
ZUlveringsslib 90.000 
Overflow A VI Twente 30.000 
Aanbod door t ijdelijke uitval AVI Twente 125.000 
Aanbod door herstructurering stortsector 180.000 
TOTAAL 525.000 
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De belangrijkste verschillen tussen het "Maximum aanbod alternatief" en de 
"Voorgenomen activiteit" zijn: 

Levensduur stortplaats 
Bij een aanvoer van 310.000 t/j vol zal de stortplaats over ruim 13 jaar vol zijn . 
Deze resterende levensduur is bepaald, uitgaande van een nog aanwezige 
stortcapaciteit van 3,4 miljoen m3 en een volumegewicht van afval na storten en 
verdichten van 1,2 ton/m3

• Is de aanvoer echter 525.000 t/j dan is de resterende 
levensduur van de stortplaats slechts 7,8 jaar. Opgemerkt wordt dat het hier een 
"worst case" benadering betreft, aangezien het maximale aanbod niet zoveel jaren 
duurt. Wordt (arbitrair) aangenomen dat maximaal een half jaar sprake is van een 
maximaal aanbod en dat een dergelijke situatie eens per 4 jaar voorkomt, dan 
bedraagt de resterende levensduur van de stortplaats 12 jaar. 

Een geringere resterende levensduur van de stortplaats betekent ook een kortere 
periode met geur-, stof- en geluidemissies naar de omgeving, alsmede een eerdere 
definitieve afwerking/landschappelijke inpassing van de stortplaats. Ook zal de 
bovenafdichting eerder worden aangebracht dan in de "Voorgenomen activiteit". 

Aantal voertuigen 
In het "Maximum aanbod alternatief" is de afvalaanvoer op jaarbasis circa 70 
procent groter dan in de "Voorgenomen activiteit". Op basis van de uitgangspunten 
genoemd !!1 paragraaf 4a2 bedrsagt het aanta! vcertu:gen d~t de !ocat;e E:hoist-
Vloedbelt bereikt en verlaat in het "Maximum aanbod alternatief": gemiddeld 182 
per dag, maximaal 263 per dag en maximaal 42 per uur (zie onderstaand kader). 

AFV ALSTROOM AANTAL VOERTUIGEN 
Gemiddeld/dag Maximaal/dag Maximaalluur 

Aanvoer stortplaats 525 .000 t /j 106 158 24 
Aanvoer overslagstation 113.000 t / j 54 75 11 
Totale aanvoer 638.000 t/j 160 233 37 

Afvoer overslagstation 113.000 t /j .n ~ 2 

Totaal 182 263 42 

Geluidemissies 
Bij een hoger afvalaanbod neemt ook de geluidemissie ten gevolge van het 
afvaltransport toe. Een aanbod van 525.000 t/j in plaats van 310.000 t/j heeft 
tevens gevolgen voor de hoeveelheid materieel dat moet worden ingezet voor de 
verwerking van afval op het stortfront (2 compactoren in plaats van 1; samen 16 
uur/dag). 

Geuremissie 
De geuremissie van .het stortfront neemt toe naarmate daar meer afval per 
tijdseenheid wordt gelost. In de geurverspreidingsbereke'ningen (zie hoofdstuk 7) 
wordt voor het "Maximum aanbod alternatief" uitgegaan van een geuremissie van 1 
geureenheid/sec/ton ten gevolge van het lossen, verspreiden en verdichten van afval 
op het stortfront. 
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Stofemissie 
De stofemissie bij het lossen, verspreiden en verdichten van afval op het stortfront 
is eveneens groter naarmate meer te storten afval wordt aangevoerd. In de 
stofverspreidingsberekeningen (zie bijlage 10) is aangehouden dat de totale 
stofemissie 0,001 % bedraagt van de verwerkte hoeveelheid afval, en dat de 
emissie van fijn stof 5% bedraagt van de totale stofemissie. 

5.5 Inrichtings- en uitvoeringsvarianten 

5.5.1 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van diverse inrichtings- en 
uitvoeringsvarianten, waarbij naar verwachting sprake is van een geringere belasting 
van het milieu. In hoofdstuk 7 wordt bezien of inderdaad een relevante verbetering 
voor het milieu optreedt. Wanneer dit het geval is, dan wordt de variant opgenomen 
in het meest milieuvriendelijk alternatief (zie paragraaf 5.6). 

De inrichtings- en uitvoeringsvarianten hebben betrekking op de aspecten 
afvalwater, geluid, stof, geur en stortgas. 

Afvalwater 

De mogelijkheden om de hoeveelheid afvalwater van de afvalverwerkingsinrichting 
verder te reduceren, zijn beperkt. Waswater van de bandenwasinstallatie wordt 
reeds gerecirculeerd. De hoeveelheid percolaat wordt beperkt door 
stortcompartimenten zo snel mogelijk te vullen en van een afwerklaag te voorzien, 
waardoor een groter dee I van de neerslag zal verdampen in plaats van in de 
afvalmassa te infiltreren. Derhalve wordt een inrichtingsvariant uitgewerkt, waarin 
de verontreinigingsgraad van het naar de RWZI af te voeren percolaat wordt 
verminderd. 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.8 ondergaat het zure percolaat van de stortplaats 
een fysisch-chemische zuivering alvorens het wordt afgevoerd naar de RWZI te 
Almelo. Door deze voorzuivering wordt met name een reductie van het gehalte aan 
zware metalen in het percolaat bewerkstelligd. Een verdere voorzuivering, gericht op 
verlaging van de N-Kjeldahl concentratie van het percolaat, zou leiden tot lagere 
lozingskosten en een gering ere stikstofbelasting van de RWZI. 

In de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" wordt uitgegaan van een 
extra zuiveringsstap bestaande uit een aerobe biologische zuivering 
(nitrificatie/denitrificatie), resulterend in een 90% lag ere N-Kjeldahl concentratie van 
het effluent. 

Door de extra zuiveringsstap zal het energieverbruik op de locatie Elhorst-Vloedbelt 
toenemen (naar verwachting met circa 25.000 kWh/jaar). Ook zal naar verwachting 
methanol moeten worden gedoseerd, aangezien de verhouding BZV/N-Kjeldahl van 
het percolaat ongunstig is (zou bij voorkeur circa 3 moeten zijn). 

De verdergaande percolaatzuivering zal niet resulteren in een relevante toename van 
geluid- en geuremissies op de locatie. 
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De belangrijkste bronnen op de locatie Elhorst-Vloedbelt die geluid emitteren, zijn de 
voertuigen, het materieel bij het stortfront en het overslagstation. 

In de inrichtings- en uitvoeringsvarianten voor het aspect geluid wordt uitgegaan van 
de volgende maatregelen ter reducering van de geluidbelasting in de omgeving: 

het plaatsen van een wal aan de zuidwest zijde van het overslagstation; 
het aanbrengen van geluidabsorberend materiaal op wanden/dak van het 
overslagstation; 
het leggen van rubberen matten onder de containers in het overslagstation; 
het verhogen van de kade rond het stortfront; 
het realiseren van geluidwallen op het terrein; 
het inzetten van een compactor met een geringere geluidemissie. 

5.5.3 Stof 

Emissies van stof treden met name op bij het lossen van afval op de stortplaats en 
bij overslag van afval. Het stof dat bij deze activiteiten vrijkomt, is grotendeels grof 
stof, dat op zeer korte afstand zal neerslaan. Vanuit milieu- en arbo-optiek is echter 
het fijne stof relevant, aangezien fijn stof zich over grotere afstand kan verspreiden, 

medewerkers op de locatie Elhorst-Vloedbelt kan bereiken. 

Het materieel op het stortfront is uitgerust met een cabine met luchtbehandeling, 
zodat het daar werkzame personeel geen hinder ondervindt van stofemissies. ReEHe 
mogelijkheden om stofemissies tijdens lossen van afval op het stortfront te 
beperken, zijn bovendien niet aanwezig. De enige effectieve maatregel zou zijn het 
sproeien van water tijdens lossen. Dit staat evenwel haaks op het beleid 
stortplaatsen zo droog mogelijk te houden (beperken ontstaan percolaat). 

Ten aanzien van de stofemissies op het overslagstation wordt het volgende 
opgemerkt. Het afvalaanbod op het overslagstation bestaat grotendeels uit 
hUishoudelijk restafval en gescheiden ingezameld GFT-afval. Deze afvalstromen 
hebben een relatief hoog vochtgehalte (50-60 gewichtsprocent), waardoor de 
emlssie van fijn stof bij het lossen zeer beperkt is. Bij het lossen van brandbaar 
bedrijfsafval zijn grotere stofemissies te verwachten. Verspreiding van fijn stof op 
het overlaadstation kan in principe worden voorkomen door water te vernevelen 
tijdens het lossen. Hiertoe kan een sproei/vernevel-installatie worden aangebracht 
boven de losplaatsen. 

Een nadeel van een dergelijke voorziening is het glad worden van vloeren/rijbanen 
tijdens vorstperioden. 

In de inrichtingsvariant "Nevelinstallatie" wordt van de aanwezigheid van een 
sproei/vernevel-installatie uitgegaan. Aangenomen wordt dat de emissie van fijn stof 
hierdoor met circa 50% afneemt. 
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5.5.4 Geur 

5.5.5 

De belangrijkste geurbron op de locatie Elhorst-Yloedbelt is de overslag van GFT
afval en brandbaar afval. De geuremissie (per m2) van delen van de stortplaats die 
voorzien zijn van een tijdelijke afdekking (10 cm grand) is gebleken gering te zijn (zie 
bijlage 9). Aangezien het aantal m2 tijdelijk afgedekt stort redelijk groot is, levert 
deze bron toch een relevante bijdrage aan de totale geuremissie. 

De geuremissie via de tijdelijke afdeklaag kan mogelijk gereduceerd worden door het 
toepassen van een dikkere afdeklaag. De geuremissie bij overslag van GFT-afval kan 
worden gereduceerd door zeer ingrijpende maatregelen, zoals het volledig gesloten 
rna ken van (een dee I van) het overslagstation en het vervolgens afzuigen en 
behandelen van ventilatielucht. Oergelijke vergaande maatregelen, die een totale 
wijziging van het huidige overslagstation impliceren, worden niet realistisch geacht. 

Gewezen wordt ook op de (vermeende) mogelijkheid stank te "camoufleren" door 
het verspreiden van andere geurstoffen. Over de effectiviteit en kosten van deze 
maatregel bestaat nog veel onduidelijkheid. Vooralsnog moet een dergelijke aanpak 
als experimenteel worden aangemerkt. Betere resultaten lijken te zijn bereikt met het 
absorberen en neutraliseren van geur door het vernevelen van speciaal voor dit doel 
aangemaakte vloeistoffen nabij de geurbron. Deze oplossing zou nabij het stortfront 
en het overslagstation kunnen worden toegepast in situaties met ongunstige 
windrichting. 

Gelet op het bovenstaande wordt in de variant "Reductie geuremissie" uitgegaan 
van het toepassen van een 10 cm dikkere tijdelijke afdeklaag en van geurbestrijding 
door verneveling van een speciale vloeistof nabij het stortfront en het 
overslagstation. Op de omvang van de geuremissiereductie ten gevolge van deze 
maatregelen wordt ingegaan in bijlage 9. 

Door het toepassen van een dikkere afdeklaag neemt de stortcapaciteit af. Deze 
afname bedraagt, uitgaande van lagen gestort afval van 2 meter dikte, circa 4 
procent. Het aanbrengen van meer materiaal zal er ook toe leiden dat de 
afdekwerkzaamheden enigszins langer zullen duren. De extra geluidemissie die 
hiervan het gevolg is, is evenwel niet relevant in verhouding tot de geluidemissie van 
de overige activiteiten op de locatie Elhorst-Vloedbelt. 

De beschikbaarheid van voor tijdelijke afdekking geschikt afval is niet altijd 
verzekerd. De keuze voor een dikkere afdeklaag leidt derhalve naar verwachting tot 
de noodzaak afdekmateriaal aan te kopen en tot het in het stort verwerken van een 
grotere hoeveelheid bouwstoffen. 

Stortgas 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.7 wordt stortgas aan de stortplaats onttrokken 
en voor een deel (circa 75%) nuttig toegepast als brandstof voor 
gasmotor/generatoreenheden, waarmee in Almelo elektriciteit wordt opgewekt door 
Cogas. 
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In de inrichtingsvariant "Benutten stortgas" wordt er van uitgegaan dat een extra 
gasmotor/generatoreenheid zal worden geplaatst, waardoor 100 % van het 
onttrokken stortgas kan worden benut. Een en ander heeft tot gevolg dat de 
emissies naar de lucht via de fakkel afnemen (maar bij de gasmotor toenemen) en 
dat de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit met circa 33% toeneemt. Opgemerkt 
wordt dat deze inrichtingsvariant aileen met instemming van Cogas kan worden 
gerealiseerd. 

5.6 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Het me est milieuvriendelijke alternatief (MMA) bestaat uit een combinatie van 
alternatieven en/of varianten waarbij de minste emissies en effecten optreden. In het 
MMA wordt uitgegaan van toepassing van de beste bestaande mogelijkheden voor 
de bescherming en verbetering van het milieu. 

Het MMA kan eerst worden beschreven, nadat de emissies en effecten van 
alternatieven en varianten zijn beschouwd en vergeleken. Het MMA wordt dan ook 
in hoofdstuk 7 (gevolgen voor het milieu) samengesteld. 
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6. BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

6.1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk zijn de bestaande toe stand van het milieu en de auto nome 
ontwikkeling daarvan beschreven. Daarbij is onder autonome ontwikkeling verstaan: 
de toekomstige ontwikkeling van het milieu, als noch de voorgenomen activiteit 
noch een van de alternatieven daarvoor wordt gerealiseerd, maar wei rekening wordt 
gehouden met de effecten van voltooide en in voorbereiding zijnde ingrepen en 
ingrepen die als gevolg van reeds vastgelegd beleid worden voorzien. 

De beschrijving van de bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling dient 
als referentiekader voor de beoordeling van de te verwachten milieueffecten bij 
realisatie van de voorgenomen activiteit of een alternatief hiervoor. 

Het studiegebied omvat enerzijds de locatie Elhorst-Vloedbelt en anderzijds de 
omgeving daarvan, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen 
gaan optreden. Dit betekent dat de omvang van het studiegebied per miJieuaspect 
(lucht, geluid, bodem, etc.) kan verschillen. In de paragrafen 6.3 tim 6.8 wordt hier 
nader op ingegaan. 

Paragraaf 6.2 bevat een korte beschrijving van de locatie Elhorst-Vloedbelt en de 
directe omgeving van deze locatie. 

6.2 Beschrijving locatie en directe omgeving 

Geografische situering 
De afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt is gesitueerd in Zenderen (gemeente 
Borne), tussen de provincia/e weg N743 (de Almelosestraat) en de spoorlijn 
Hengelo-Alme/o. De afvalverwerkingslocatie is circa 61 ha groot, waarvan ongeveer 
40 ha als stortp/aats zal worden gebruikt. De toegang tot de 
afvalverwerkingsinrichting bevindt zich aan de Almelosestraat d. w .z. aan de 
noordzijde van de locatie. 

Hindergevoelige objecten 
Het dorp Zenderen bevindt zich aan de oostzijde van de afvalverwerkingsinrichting. 
De afstand tussen de inrichtingsgrens en de dichtstbijzijnde rechtmatig bewoonde 
woning is meer dan 250 meter. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde 
rekenpunten (zie bij/age 9) zijn gekozen nabij diverse woningen in de omgeving van 
de afvalverwerkingsinrichting. De relevante woningen en de 
afvalverwerkingsinrichting zijn weergegeven in figuur 6.1. 
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" Figuur 6.1: Situering afvalverwerkingsinrichting en hindergevoelige objecten (woningen) 
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6.3 Geluid 

In de huidige situatie vinden uitsluitend incidentele beheer- en onderhoudsactiviteiten 
op de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt plaats. De geluidsituatie in de 
omgeving van de inrichting wordt dan ook in hoofdzaak bepaald door het verkeer op 
de Almelosestraat, de treinen op de spoorlijn Hengelo-Almelo, landbouwwerktuigen, 
vogels, etc. Metingen en berekeningen zijn uitgevoerd, teneinde een beeld te krijgen 
van de huidige geluidsituatie. De meet- en berekeningsresultaten zijn tevens gebruikt 
bij het vaststellen van de grenswaarden voor de toekomstige geluidimmissieniveaus 
ten gevolge van de afvalverwerkingsinrichting (zie paragraaf 7.2). 

Omgevingsgeluid 

Bepaald is het L95 van het omgevingsgeluid (dit is het geluidniveau dat gedurende 
95% van de tijd overschreden wordt) exclusief de bijdrage van de zogenaamde 
"niet-omgevingseigen bronnen" (de geluidbronnen die niet in het betreffende gebied 
thuishoren, daar niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aanwezig zijn). In de 
dagperiode zijn op een drietal punten in de omgeving van de 
afvalverwerkingsinrichting metingen verricht (2 metingen per punt bij verschillende 
windrichtingen). Geen meting en zijn uitgevoerd in de avond- en nachtperiode, omdat 
de afvalverwerkingsinrichting uitsluitend in de dagperiode in werking zal zijn. De 
meetresultaten zijn weergegeven in tabel 6.1. De recente meetresultaten sluiten 
goed aan op de meetresultaten van het in 1997 uitgevoerde akoestisch onderzoek. 

Tabel 6.1 :Resultaten meting L95 van omgevingsgeluid 

MEETPUNT (*) L95 in dB{A) 

0",5 m hoogte Op 1,5 m hoogte 
Brakeweg 44,2 43,4 
Mastboersweg 50,2 48,6 
Zeilkerweg 40,2 41,4 

(*) De locatie van de meetpunten is aangegeven in figuur 1 va~ bijlage 8. 

Geluidniveau wegverkeer 

Het equivalente geluidniveau aan de gevel van diverse woningen in de omgeving van 
de afvalverwerkingsinrichting en op de overige in het akoestisch onderzoek gekozen 
rekenpunten ten gevolge van het wegverkeer op de Almelosestraat is berekend 
conform de Standaard Rekenmethode I van het Reken- en meetvoorschrift 
verkeerslawaai. De berekende equivalente geluidniveaus zijn weergegeven in tabel 
6.2. 

Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende door de provincie Overijssel 
(afdeling RWB-Beleidsinformatiel verstrekte verkeersgegevens betreffende de 
Almelosestraat: 

verkeersintensiteit op werkdag: 12.300 motorvoertuigen; 
verkeersintensiteit op weekdag: 11.200 motorvoertuigen; 
aantal vrachtvoertuigen: 9% van totaal aantal motorvoertuigen; 
soort vrachtvoertuigen: 50% zwaar en 50% middelzwaar; 
maatgevende verkeersintensiteit in dagperiode: 79,4 % van de etmaalintensiteit. 
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Door de provincie is gebruik gemaakt van de resultaten van mechanische 
verkeerstellingen. 

TabeI6.2: Overzicht berekende equivalente geluidniveaus t.g.v. het wegverkeer 

REKENPUNT LA •• in dB(A) REKENPUNT LAeq in dB(A) 
(*) 

1 52 8 --
2 61 9 -
3 59 10 --
4 63 11 55 
5 48 12 55 
6 49 13 --
7 44 

(*) De locatie van de rekenpunten is aangegeven in figuur 1 van bijlage 8. 

6.4 Lucht en geur 

Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting te Zenderen 
wordt beihvloed door emissies door industrie en verkeer (zowel inrichtingsgebonden 
als niet-inrichtingsgebonden). Er zijn geen resultaten bekend van 
~uchtk'vll.v'a!:tejtmet:r.gen te Zenderen. \Ale! is !nformat~e beschikbaar over de 
luchtkwaliteit ter plaatse van de meetstations van het Landelijke Meetnet 
Luchtkwaliteit. De meest dichtbij zijnde meetstations zijn die in Denekamp en 
Markelo (de afstand tot de afvalverwerkingsinrichting bedraagt respectievelijk 18 en 
15 kilometer). De daar in 1998 en 1999 gemeten jaargemiddelde concentraties fijn 
stof (25-35 pg/m3) liggen ruim onder de grenswaarde van 40 pg/m3. 

Geur 
Teneinde een beeld te krijgen van de huidige situatie qua geur in de omgeving van 
de afvalverwerkingsinrichting zijn ook geurverspreidingsberekeningen uitgevoerd 
voor de situatie waarin geen afvalstoffen op de locatie Elhorst-Vloedbelt worden 
aangevoerd en verwerkt. Dat wil zeggen dat uitsluitend rekening is gehouden met de 
geuremissie ten gevolge van het ontwijken van stortgas uit de reeds benutte delen 
van de stortplaats, die momenteel zijn afgedekt met een laag grond van circa 50 em 
(zie paragraaf 4.7.1 voor informatie over de omvang van deze geuremissie). 

Bovengenoemde geuremissie is dermate gering, dat de geurcontouren van 1 Ge/m3 
als 99,5-percentielwaarde en 1 en 3 Ge/m3 als 98-percentielwaarde ruim binnen de 
grenzen van de inrichting blijven (zie figuur 1 in bijlage 9). 

De rapportage betreffende de uitgevoerde geurverspreidingsberekeningen is integraal 
opgenomen in bijlage 9. 
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6.5 Bodem en grondwater 

Bodemopbouw 
In tabel 6.3 is de opbouw van de ondiepe ondergrond in de omgeving van de 
afvalverwerkingsinrichting geschematiseerd. Meer informatie over de bodemopbouw 
is opgenomen in bijlage 7. Daar treft u ook informatie aan over de geologische 
ontstaansgeschiedenis van de bodem, aanwezige bodemtypes en bodemkwaliteit. 

TabeI6.3: Schematisatie ondiepe ondergrond nabij afvalverwerkingsinrichting 

Globale diepte Lithologische beschrijving Geologische Geologisch 
m-mv (*) formatie tijdvak 

0-<5 Matig fijne zanden Twente/Kootwijk Boven 

Pleistoceenl 

Holoceen 

< 5 - 8/10 Matig grove tot uiterst grove Drente Midden 

grindhoudende zanden Pleistoceen 

(lokaal keileem aanwezig) 

> 8/1 0- Fijne slibhoudende zanden en Breda Mioceen (Midden 

ca. 30/40 kleien Tertiair) 

(*) Maaiveldhoogte circa NAP + 13/14 m 

Grondwater 
De ondiepe ondergrond nabij de afvalverwerkingsinrichting kan in geohydrologisch 
opzicht gekarakteriseerd worden als een watervoerend pakket van circa 10 meter 
dikte. Voor de doorlatendheid van het pakket lopen de schattingen uiteen van k = 
10-15 meter/dag. Het doorlaatvermogen kD is daarmee bepaald op 80-120 m 2/dag. 
De basis van het pakket wordt gevormd door tertiaire slechtdoorlatende afzettingen 
(weerstandswaarde C > 300-15.000 dagen). De deklaag op het watervoerend 
pakket is matig doorlatend (k = 0,3-2,3 meter/dag), waardoor het hydraulisch effect 
van deze laag beperkt is. 

In het gebied tussen Almelo en Borne bevinden zich geen omvangrijke 
(vergunningplichtige) grondwateronttrekkingen. De grondwaterstroming in 
bovengenoemd watervoerend pakket wordt dan ook niet verstoord door 
grondwateronttrekkingen. 

Op regionale schaal is de afstroming via het watervoerend pakket westelijk gericht. 
Vanwege de vaak ondiepe ligging van de slechtdoorlatende basis van het pakket 
wordt het neerslagoverschot relatief snel en ondiep afgevoerd naar nabij gelegen 
watergangen. De stijghoogten van het grondwater in het watervoerend pakket 
bedragen circa NAP + 11 1+12 meter. De stijghoogten reageren direct op 
veranderingen in onder meer het neers)agoverschot en de stuwpeilen in de 
watergangen. 

Ter plaatse van de afvalverwerkingsinrichting is het verschil tussen (gemiddeld) 
hoogste en laagste grondwaterstanden circa 1 meter. Vanwege de ondiepe ligging 
van een relict keileem nabij de noordoostgrens van de inrichting treden daar lokaal 
hoge grondwaterstanden op (NAP+12/+13,5 meter). 
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Vanaf genoemd keileemrelict treedt een divergerende grondwaterstroming op. Deze 
is in overeenstemming met de alzijdige grondwaterstroming richting omliggende 
watergangen op grond van afgeleide GLG en GHG voor de periode 1990-1992. 

Het grensvlak tussen zout en zoet grondwater ligt in de regio om en nabij NAP
niveau. Het zoutgehalte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket 
bedraagt circa 35 mg/I. Vanwege de intensieve landbouw vormen verzuring en 
vermesting een bedreiging voor de grondwaterkwaliteit (Provincie, 2000). Het 
ondiepe grondwater voldoet in de regio niet aan de EU-nitraatnorm van 50 mgJI 
(Reconstructiecommissie Hart van Twente, 2000). 

De grondwaterkwaliteit ter plaatse van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst
Vloedbelt wordt periodiek gecontroleerd. Het grondwater in diverse peilbuizen rond 
de stortplaats en in de controledrains onder de stortcompartimenten wordt hiertoe 
bemonsterd en geanalyseerd. Er is sprake van een (sterk) zuur milieu (pH 3,8-5,8). 
De gemeten choridegehalten varieren sterk (minimum 15 en maximum 390 mgJI). De 
aanwezigheid van micro-verontreinigingen (aromaten, VOH) in het grondwater bij de 
afvalverwerkingsinrichting is tot nu toe niet vastgesteld. De nikkelconcentratie van 
het grondwater is hoog in vergelijking tot de landelijke streefwaarde (MTR) van 15 
pg/I voor ondiep grondwater. Nikkelconcentraties tussen 9 en 320 pg/I zijn gemeten. 

Voor nadere informatie over de geohydrologische bodemopbouw, 
nrnnrf\J\l::ltp.r~trnminn F!n nrnnrlw:=!tF!rkw~litF!it wnrrlt VF!rwezen naar biilaae 7 vO- . . - ------------ ----.;I - ,- oWl --- - -_ .. , •• -~. ~. - ~..,-

6.6 Oppervlaktewater 

Situering 
Het oppervlaktewaterstelsel in de regio bestaat uit een aantal kleine beken die zich 
hebben ingesneden in de fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Twente 
en die een belangrijk aandeel hebben in de drainage van het watervoerende pakket. 
Belangrijke A-watergangen in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting zijn de 
Bornse Beek in het noorden, de Azeler Beek die vanuit het zuiden de inrichting 
oostelijk passeert en de Tusvelder Leiding ten zuiden van de inrichting. De Azeler 
Beek sluit op circa 300 m noordoostelijk van de afvalverwerkingsinrichting aan op de 
Bornse Beek (zie figuur 6.2). 

De algemene afwateringsrichting is noordwestelijk naar Almelo. Deze watergangen 
maken deel uit van het stroomgebied van de Regge in het westen dat onder 
verantwoordelijkheid valt van het waterschap Regge en Dinkel. Ais gevolg van sterk 
afgenomen ruimte voor water in het gebied treden negatieve effecten als 
wateroverlast op. Het natuurlijk verloop van beken is in het verleden sterk 
teruggedrongen (Reconstructie, 2000). 

Het waterpeil in de regio wordt beheerst door een aantal stu wen in de watergangen 
(zie figuur 6.2) . Doo~ het lokaal hanteren van verschillende zo.mer- en winterpeilen 
kunnen de beken het gebied in de winterperiode draineren, terwijl de beken tijdens 
de zomer de omgeving van water kunnen voorzien om verdroging tegen te gaan. 
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Aan de zuidzijde van de afvalberging ligt langs het spoor een watergang (nummer 
15-1-0-5) welke afwatert op de Azelerbeek. Daarnaast is er de watergang met 
nummer 12-0-2-1 die in westelijke richting water afvoert. Rondom de 
afvalverwerkingsinrichting bevindt zich (deels) een ringsloot die tijdens natte 
weersituaties hoge (grond-) waterstanden dient te beperken en voor opvang, 
buffering en afvoer van overtollig regenwater afkomstig van de inrichting zorgt. 

Op watergang 12-0-2-1 mag uitsluitend schoon, gebiedseigen water worden geloosd 
(bijvoorbeeld schoon regenwater dat te zijner tijd uit de bovendrainage vrijkomt). Het 
streefbeeld voor de waterkwaliteit van genoemde watergang is namelijk 
"belevingswater". Water uit de ringsloot, dat bij een lekkage van de onderafdichting 
vervuild kan raken, mag aileen naar watergang 15-1-0-5 worden afgevoerd. Voor de 
waterkwaliteit van deze watergang is namelijk het streefbeeld "basiswater" 
vastgesteld. Zie paragraaf 3.2.4 voor de betekenis van bovengenoemde 
streefbeelden. 

Waterkwaliteit 
Het oppervlaktewater in de regio wordt diffuus belast met af- en uitspoeling van 
nitraten en fosfaten als gevolg van vermesting. Daarnaast hebben 
zuiveringsinstallaties en overstorten negatieve effecten op de waterkwaliteit. 

Het waterschap Regge en Dinkel controleert en beheert de waterkwaliteit van de 
d:verse vvaterganger. ~n de regio .. Ocste!!jk van de af,-,a~berg!ng bevindt zich een 
drietal bemonsteringslocaties (zie figuur 6.3), waarvan een in de Azeler Beek (no. 
12.001 gebruikt tot 1998) en twee meetpunten in de Bornse Beek (no. 15.001 
gebruikt tot 1998 en no. 15.099 in gebruik sinds 2000). 

Aigemeen wordt de waterkwaliteit van de Bornse Beek gekenmerkt door een basisch 
milieu (pH =7-8.4) met een relatief laag gehalte aan zouten (CI<150 mg/I, 504< 80 
mg/I) en een relatief hoog gehalte aan nutrienten (P-totaal 0,4-1,5 mgtl; N-totaal 8-
25 mg/I). Het zuurstofgehalte schommelt rond de normen van de basiskwaliteit 
Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR 5 mg 02/1). De concentraties aan zware metalen 
als Ni, Cd en Zn varieren tot maximaal twee maal de MTR. 

6.7 Landschap en cultuurhistorie 

Inleiding 
De huidige verschijningsvorm van het landschap is ontstaan in de loop van vele 
eeuwen. Zij is het resultaat van een drietal factoren. De eerste is de abiotische 
ondergrond of het fysieke milieu. De tweede factor betreft de zich daarop 
vestigende levensgemeenschappen. De invloed die de mens vanaf de vroegste tijden 
op het landschap heeft gehad is de derde en laatste factor. Met name deze laatste 
factor is zeer bepalend voor het landschap in het studiegebied. 

De geomorfologie, datgene wat zichtbaar is in het landschap, van de geologische 
wordingsgeschiedenis, wordt in deze paragraaf als eerste beschreven. De tweede 
factor, de levensgemeenschappen, wordt in detail beschreven in paragraaf 6.8 
(ec%gie). Het landschap is vervolgens verder beschreven vanuit het perspectief van 
de mens in het landschap. 
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Hierbij is een indeling gehanteerd die recht doet aan de bewoningsgeschiedenis van 
het landschap en aan het huidige beleid zoals dat verwoord is in de nota Landschap 
en de nota Belvedere. 

In chronologische volgorde worden de archeologische, cultuurhistorische en de 
huidige (visuele) waarden van het landschap beschreven. In de afsluitende paragraaf 
wordt ingegaan op de autonome ontwikkelingen. 

Ais studiegebied is het gebied genomen, waarin de afvalberging invloed zou kunnen 
hebben. Oit betekent dat het studiegebied voor de onderwerpen geomorfologie en 
archeologie en cultuurhistorie beperkt is tot de locatie van de (toekomstige) 
afvalberging zelf, en een direct aangrenzende strook in het landschap. Voor de 
beschrijving van huidige situatie en effecten in het landschap is uitgegaan van een 
ruimer studiegebied, waarvan de begrenzing bepaald is door de zichtbaarheid van de 
afvalberging in het landschap. 

Het landschap 
Het landschap in het studiegebied wordt gekenmerkt door voor Nederland grote 
afwisselingen in hoogte, met lager gelegen beekdalen en hogere delen ertussen. Er is 
een hoogteverschil van circa 5 meter tussen de stuwwal van Zenderen, en het dal 
van de Bornsebeek. Oaarnaast komen in het gebied vele kleine hoogteverschillen van 
(stuifzand)koppen en dalen voor. Met name het stuifzandgebiedje de Vloedbelt kent 
een duidelijk kleinschalig relief, met herkenbare bollingen, en steilranden in het 
landschap. In het landschap zijn de volgende landschapstypen te onderscheiden: 

essen en kampenlandschap; 
matenlandschap; 
heideontginningen. 

De te onderscheiden landschapstypen 
het landschap (zie afbeelding 1). 

zijn ontstaan dankzij de hoogteverschillen in 

Kampontginning: Oorp met esgronden 

Eenmanses. houtwallen : 
Maten. met ElzensingeJ 

Afbeelding 1: Landschapstypen en hoogteligging 
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Essen en Kampenlandschap 
In het landschap van hoogten en beekdalen vestigden de eerste boeren zich veelal 
op de overgang van haag naar laag en op de hogere delen in het landschap. De 
oudste landbouwgronden in het studiegebied zijn vaak sinds de IJzertijd bewoond 
geweest, zij het dat in elk geval een deel van de nederzettingen nag tot in de Vroege 
Middeleeuwen regelmatig verplaatst werd. Deze oudst in gebruik zijnde gronden zijn 
nu vaak voorzien van een dikke eerdlaag. 

De essen zijn op de kaart van 1900 (zie afbeelding 2) te onderscheiden als ruim en 
open akkergebied, veelal in gebruik voor een gehele nederzetting. In het studiegebied 
is de Es van Zenderen een dergelijk gebied. 

Op de overgang van hoog naar laag zijn daarnaast vele kampontginningen aanwezig. 
Dit zijn individuele ontginningen, veelal nog herkenbaar in het landschap door de 
aanwezigheid van afzonderlijke bolle akkers, en een grotere dichtheid van 
boerderijen en vele houtwallen ter omzoming van de afzonderlijke akkers. 

Matenlandschap 
De tussenliggende beekdalen zijn later ontgonnen. Vanaf het eind van de Vroege 
Middeleeuwen werden de beekdalen geleidelijk aan omgezet in wei- en hooilanden. 
In 1900 bestonden deze Maten of madelanden uit vochtige hooilanden, waarvan de 
perceelranden beplant werden met Elzensingels. De meerderheid van deze 
Elz6nsingels stond loodracht cp de beek. !n de huid~ge s~tuat~e zijn s!echts enke!e 
restanten van deze Elzensingels aanwezig in het dal van de Bornse Beek. 

Heideontginningen 
De heidegronden zijn veelal pas in negentiende en twintigste eeuw ontgonnen. Dit 
betrof over het algemeen droge heidegronden, maar ook moerasachtige natte 
heidegebieden, daar waar ondiep keileem in de ondergrond zit. De droge heide
ontginningen worden gekenmerkt door het veelal voorkomen van arme 
(dennen)bossen, en een rechtlijnige moderne verkaveling. Op de natte heide
ontginningen in het studiegebied is de dichtheid van elzensingels nog relatief groot. 
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Afbeelding 2: Het landschap in 1900 (Wieberdink, 1990) 
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Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

Geomorfologie 
Het gebied rondom Zenderen tot aan de afvalberging, met uitzondering van de 
Vloedbelt, heeft in het streekplan het predikaat "bijzondere aardkundige waarden 
van provinciaal en regionaal belang, door kenmerkende aardvormen en combinaties 
van aardvormen" gekregen in het Streekplan 2000 +. Van belang zijn vooral de 
ingesneden beekdalen in het stuwwalplateau . In de ondergrond zit de enige Esker in 
Nederland, binnen het studiegebied ongeveer op de plaats van de Azeler Beek. De 
Esker is hier overigens niet in het landschap zichtbaar. Op locale schaal zijn diverse 
bolle akkers herkenbaar op voormalige eerdgronden. 

Landschap: structuur en relaties 
De samenhang door de ontstaanswijze in het landschap is hierboven al beschreven 
voor de verschillende landschapstypen. In het huidige landschap valt vooral de 
tegenstelling op tussen het besloten hoger gelegen gebied en de relatief open natte 
beekdalen. Belangrijke negentiende-eeuwse structurerende elementen zijn de 
spoorlijn en de provinciale weg. Beide elementen hebben een trace dat geheel 
onafhankelijk is van het -onderliggende landschap. Aileen binnen het dorp Zenderen 
sluit de provinciale weg weer aan op oudere wegenpatronen. Een opvallende 
toevoeging van later datum is het grote complex van de UCN aan de zuidoostkant 
van Almelo (bij Bavinkel). 

! 
I 

Essen en kampenlandschap 

Matenlandschap 

j 
Heideontginningen 

~Beken 

Afbeelding 3: Structuur van het landschap 
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Het beeld van de afvalberging in het landschap 
Binnen het landschap in het studiegebied is de huidige afvalberging een opvallend 
element. De hoogte van de berging is nu circa 17 meter boven maaiveld. De berging 
is van veraf zichtbaar in het dal van de Bornse Beek, omdat dit dal relatief open is. 
Aan de zuidwestzijde van de afvalberging is het landschap zo besloten, dat de 
afvalberging niet zichtbaar is. 
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Afbeelding 4: Ruimten en zichtrelaties 
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Arche%gie 
Op het terrein van Twence zijn de volgende indicatieve archeologische 
verwachtingswaarden aanwezig: 
- een hoge verwachtingswaarde is er voor de hogere gronden bij Zenderen, bij de 

Brakeweg en de Erve Reef, omdat onder de eerdlagen mogelijke resten van oudere 
bewoningsfasen goed bewaard kunnen blijven; 
een middelhoge verwachtingswaarde is er voor de Duinvaaggronden in het gebied 
(zie afbeelding 5 voor de begrenzing); 
een lage verwachtingswaarde is er voor de natte overige delen van het terrein van 
Twence. 

In het gebied zijn geen archeologische monumenten bekend. 

verwachtingswaarde 
IKAW 

Middelhoge verwachtingswaarde 

W 

Afbeelding 5: Verwachtingswaarden (lKAW 2001 van het ROB) 

Cu/tuurhistorie 
In het landschap zijn nog veel historisch geografische relicten .aanwezig, in de vorm 
van elzensingels, houtwallen, opbollende akkers, en wegen die het patroon van de 
eerdgronden volgen. De hoogste dichtheid aan deze waarden is te vinden in het 
Kampen- en Hoevenlandschap. In de beekdalen (de maten), zijn nog slechts enkele 
elzensingels aanwezig. Hier is relatief veel veranderd sinds 1900. 

De huidige afvalberging is opgezet in het Heideontginningenlandschap, dat buiten 
het oudere ontginningspatroon van het Kampen en Hoevenlandschap valt . 
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6.8 Ecologie 

Inleiding 
Voor de beschrijving van de ecologie is uitgegaan van bestaande gegevens over het 
studiegebied. Vee I gegevens zijn verzameld in het kader van de landinrichting 
Bornerbroek-Zenderen (Altenburg e.a., 1996). De stort grenst aan drie zijden aan 
deze landinrichting. Daarnaast zijn algemene gegevens gebruikt. Ais studiegebied is 
het gebied genomen, waarin de afvalberging invloed zou kunnen hebben. Dit 
betekent dat het studiegebied niet beperkt blijft tot het terrein voor de stort zelf, 
maar ook de omgeving wordt in de studie betrokken. 

Het studiegebied wordt gekenmerkt door voor Nederland grote hoogteverschillen, 
met hogere gebieden waarop vooral inzijging plaats vindt en daartussenin beekdalen 
die zich in de hoger gelegen gebieden hebben ingesneden. In de beekdalen treedt 
kwel op. Kwelverschijnselen in het studiegebied zijn visueel vastgesteld in een 
onderzoek van Altenburg e.a. (1996)' in de Tusve/der water/eiding, en bij sloten in 
het dal van de Azelerbeek. Zowel de Azelerbeek als de Tusvelder waterleiding zijn 
overigens gevoelig voor verdroging, omdat ze slechts een klein en relatief hoog 
gelegen gebied ontwateren. De waterkwaliteit van de beken is over het algemeen 
matig te noemen, vooral de waterkwaliteit van de Bornse Beek laat te wensen over 
(zie ook paragraaf 6.6). 

Vegetatie 
In het studiegebied zijn enkele duinvaaggronden aanwezig, stuifzandrelicten die 
beplant zijn met grove den. De V/oedbelt, een grove dennenbos, direct naast de 
afvalbergin.g gelegen, is opengesteld. Blijkens het onderzoek van Altenburg e.a. zijn 
op perceelsniveau binnen het studiegebied vooral intensief gebruikte akkers en 
grazige vegetaties met veel Engels Raaigras aanwezig. 

Tussen de Vloedberg en de Azeler Beek is langs het spoor nog een tweeta/ 
soortenrijke graslandpercelen aanwezig, met veel Gestreepte witbol, Gewoan 
struisgras en/of Rood Zwenkgras, en op het natste dee I waarschijnlijk soorten als 
Moerasrolklaver en Echte Koekoeksbloem enz .. Ook langs de Tusvelder waterleiding 
zijn enkele soortenrijkere graslanden aanwezig. De graslanden aan de Azelerbeek 
grenzen direct aan een Elzen-Eikenbosje (of Elzenbroekbos) langs de Azelerbeek. De 
bosjes bij de Tusvelder Es zijn van het type Soortenarm Wintereiken-Beukenbos. 
Overige bosjes in de omgeving zijn van het Berken-Zomereikenbostype, waarin veel 
naaldhout is aangeplant. 

Relatief schrale soortenrijkere vegetaties komen vooral voor op taluds (vochtiger) en 
bermen (droger). Binnen het studiegebied vallen vooral de soortenrijke 
graslandvegetaties op (kaart Altenburg e.a.) langs de spoordijk en (vochtiger) langs 
de Tusvelder waterleiding. 

In het gebied rond Tusveld zijn de landschapselementen goed ontwikkeld. De 
gemiddelde boomdikte. is redelijk hoog. In het beekdal van de Bornse Beek zijn de 
elementen minder goed ontwikkeld, al zijn enkele mooie oude eikenlanen aanwezig 
op de hoger gelegen enkeerdgronden. 
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De Elzensingels ten westen van de afvalberging bezitten over het algemeen ook een 
matig ontwikkelde ondergroei, en een kleinere stamdiameter van de bomen. 

Avifauna 
Gezien de aanwezigheid van veel kleine landschapselementen worden vooral soorten 
verwacht van kleinschalig cultuurlandschap. Enkele van deze soorten komen in het 
landinrichtingsgebied Bornerbroek-Zenderen inderdaad voor, namelijk Geelgors, 
Steenuil en Patrijs. De eerste twee echter tamelijk sporadisch. Het aantal 
karakteristieke soorten in dit landschap is waarschijnlijk relatief klein door gebrek 
aan voldoende voedsel, eerder dan gebrek aan broedgelegenheid. 
Altenburg e.a. verwachten dat deze situatie kan verbeteren door de ontwikkeling 
van ruige randen langs bosjes, houtwallen en singels. 

Avifauna: Weidevoge/s 
Direct ten noorden van "De Haar" zijn enkele Gruttoterritoria aanwezig (kartering 
Altenburg e.a., 1996). Overigens is het gebied niet een specifiek weidevogelgebied 
(een open landschap met relatief vochtige omstandigheden). 

Dagvlinders, Libel/en en Sprinkhanen 
De huidige natuurwaarde was in 1996 beperkt. In het onderzoek van Altenburg e.a. 
z~jn 11 soorten sprinkhanen, 28 soorten L!beHen en 24 snorter. d~gvni"ideiS 

waargenomen. De bij het onderzoek van Altenburg e.a. aangetroffen soorten waren 
veelal algemeen in Nederland. Een aantal soorten is minder algemeen, zoals het in 
het onderzoek aangetroffen Geelsprietdikkopje, een dagvlindersoort van bossen, 
houtwallen en singels. (soort van natuurdoeltype hogere zandgronden)'. 

Langs de Beken werd een groot aantal libellensoorten aangetroffen, waaronder 
Weidebeekjuffer, Oeverlibel en Grote Roodoogjuffer. Zeldzame soorten van 
laaglandbeken zijn bij bovengenoemd onderzoek niet aangetroffen. Overige insecten: 
In de dennenbosjes van de Vloedbelt is de kale Rode Bosmier aangetroffen 
(mondelinge mededeling medewerker Provincie Overijssel). 

Reptielen 
Binnen het landinrichtingsgebied Bornerbroek-Zenderen is aileen het voorkomen van 
de Levendbarende hagedis en de Hazelworm bekend. De Levendbarende hagedis 
(een soort van de Rode Lijst) wordt vooral gezien op heideterreinen en zeer schrale 
wegbermen. (Atlas van Bergmans en Zuiderwijk, 1986, waarnemingen Altenburg 
e.a. , 1996) 

Amfibieen 
Bruine Kikker, Groene Kikker en Gewone pad zijn algemeen verspreid in het 
landinrichtingsproject Bornerbroek-Zenderen. Overigens zijn geen bijzondere SOOrten 
waargenomen in het gehele landinrichtingsgebied. 

1 Binnen de begrenzingen van het landinrichtingsgebied, maar buiten het studiegebied werden 

ook het zeldzame Heideblauwtje (Rode lijst, op de Braamhaar) en de Moerassprinkhaan 

(Europees bedreigd) eveneens in de Braamhaar, en ook op andere plaatsen) aangetroffen. 
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Zoogdieren 
Zoogdieren zijn gekarteerd in de Zoogdierenatlas van Overijssel, (Bode e.a., 1999). 
In het gebied voorkomende zoogdieren zijn overwegend algemeen, zoals Haas, 
Konijn, Huismuis, Mol, Egel, Bruine rat, Bosmuis, Muskusrat, Ree, Bunzing en Rosse 
woelmuis. 

De beschermde zoogdieren in het studiegebied en omgeving betreffen de Eekhoorn 
en een aantal vleermuissoorten, namelijk de Baardvleermuis, de Watervleermuis 
(Bornse Beek), de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Gewone 
dwergvleermuis. De Baardvleermuis is van deze vleermuizen de meest kwetsbare 
soort. (De soort is gekarteerd in de omgeving van Nijrees). 
Voor aile vleermuizen is de aanwezigheid van oude bomen, houtwallen en singels 
van belang. 

6.9 Autonome ontwikkelingen 

De verwachte toekomstige ontwikkeling van het milieu als noch de voorgenomen 
activiteit noch een van de in het MER beschouwde alternatieven wordt gerealiseerd, 
wordt in het navolgende beschreven. 

Geluid 
Verwacht wordt dat het aantal voertuigen op de Almelosestraat in de toekomst zal 
toenemen. Hierdoor kan het referentieniveau van het omgevingsgeluid hoger Iiggen 
dan nu gemeten. 

Lucht en geur 
Gelet op de activiteiten die binnen de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 
zullen worden verricht, wordt in dit MER bij het aspect "Iuchtkwaliteit" met name 
naar de parameter "fijn stof" gekeken. Wat de ontwikkeling van de jaargemiddelde 
concentratie fijn stof betreft, constateert het RIVM dat het gemiddelde van de 
regionale meetstations een lichte daling lijkt te vertonen. De daling wordt voor een 
belangrijk deel toegerekend aan de positieve effecten van het internationale 
verzuringsbeleid en het additionele Nederlandse beleid in het kader van de 
ammoniakproblematiek. Specifieke maatregelen bij de Nederlandse industrie hebben 
eveneens bijgedragen aan een daling van de jaargemiddelde concentratie fijn stof. 

Ook op de nabij Zenderen gelegen meetstations van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit is in de afgelopen jaren een daling van de jaargemiddelde concentratie 
fijn stof zichtbaar. Zo werd in Eibergen in 1998 een waarde van 33 pgim3 gemeten 
en in 1999 een waarde van 29 pg/m3. 

De geuremissie van de stortplaats zal op termijn afnemen. Enerzijds omdat de 
stortgasproductie in de loop der tijd afneemt, en anderzijds omdat de stortplaats zal 
worden voorzien van een bovenafdichting, waardoor stortgas niet meer vrij naar de 
atmosfeer kan ontwijk~n. 
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Bodem en grondwater 
In het kader van ontwikkeling en/of behoud van de groene schakels tussen Almelo 
en Borne zal de landschappelijke inrichting in de regio worden gewijzigd. 
Waardevolle landschapselementen zoals beekdalen en dekzandruggen en cultureel 
erfgoed zoals de enkeerdgronden ter plaatse van de oude bouwlanden, blijven 
behouden (Provincie Overijssel, 2000) . Retentie van grondwater om verdroging 
tegen te gaan is hierbij een belangrijke doelstelling. 

De toekomstige grondwaterniveaus in het studiegebied zullen mede worden bepaald 
door de dan voorkomende watergangen en door het dan aanwezige peilbeheer van 
het waterschap Regge en Dinkel in de winter- en zomersituaties. In dit verband 
wordt gewezen op het plan van genoemd waterschap een nieuwe watergang aan te 
leggen ("de Doorbraak") en op de plannen van de provincie met betrekking tot het 
zogenaamde Twenthe-Mittellandkanaal. Op deze plannen wordt nader ingegaan in 
het tekstblok "Oppervlaktewater". 

Een verbetering van de grondwaterkwaliteit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in 
het toekomstige milieu- en landbouwbeleid. Met name de hoge nitraatgehalten in het 
studiegebied behoeven aandacht. Zonder extra inspanningen zal naar verwachting 
op de zeer droge zandgronden met diepe grondwaterspiegels niet kunnen worden 
voldaan aan de EU-norm van 50 mg/I nitraat (Reconstructie, 2000). De 
achtergronddepositie aan ammoniak in het gebied is zodanig groot dat deze 
beiasting met nationa!e en ~llrnncC!.g Q.rni~c:io,.onolng\.linn ----r"--- - ......... -.-. ..,~ ...... ::J ...... ,I'~ v'lordt 
(Reconstructie, 2000). 

Oppervlaktewater 
Het waterschap Regge en Dinkel heeft het voornemen een nieuwe watergang te 
realiseren ("De Doorbraak"). Deze watergang zal de stroomgebieden van de Loolee 
en de Azelerbeek ten westen van Almelo verbinden met de Midden-Regge. De 
Doorbraak zal worden aangelegd van de Loolee, via de Tussenveldse Waterleiding 
naar de Bornerbroekse waterleiding. De stroomrichting in een deel van de 
Tussenveldse waterleiding wordt hierbij omgekeerd. Ook de Azelerbeek wordt hierop 
aangesloten met een Ius en een stop voor Zenderen. Onderdeel van de plannen is 
het inrichten van de watergang 12-0-2-1 ten noordwesten van de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt. 

Door de aanleg van de Doorbraak zal een meer permanente watervoorziening in een 
aantal beken worden gerealiseerd, alsmede een verbetering van de waterkwaliteit. 
Een en ander moet leiden tot natuurontwikkeling c.q. hogere natuurwaarden in de 
directe omgeving van de nieuwe watergang. Hiermee vervult de Doorbraak een rol in 
de nieuw te creeren ecologische verbindingszone tussen de Sallandse Heuvelrug en 
noordoost-Twente. 

De provincie Overijsse~ is voornemens het zogenaamde Twenthe-Mittellandkanaal te 
realiseren in het kader van ontwikkeling van de hoofdvaarverbindingen. In het 
Streekplan 2000 + is een studietrace aangegeven direct ten zuidoosten van de UCN. 
Het trace loopt door het Elhorsterveld, tussen het UCN-terrein en de afvalberging 
Elhorst-Vloedbelt, richting Denekamp. 
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In het Waterhuishoudingsplan 2000 + van de provincie en het ontwerp 
Waterbeheerplan 2002-2005 van het waterschap Regge en Dinkel wordt de 
waterkwaliteit van de watergangen in de directe omgeving van de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt niet concreet besproken. Wei wordt 
ingegaan op de "streefbeelden" voor de waterkwaliteit van de noordelijker gelegen 
Bornse Beek en de Azeler Beek. 

Voor eerstgenoemde beek is het streefbeeld "basiswater", d.w.z. dat de eisen voor 
de waterkwaliteit op het niveau van de MTR/de grenswaarde liggen. Voor de Azeler 
Beek geldt het streefbeeld "belevingswater". 

UBelevingswater" heeft van zichzeff een hoge potentie om bijzondere natuurwaarden 
te huisvesten. De kwaliteit van het water vormt echter veelal een belemmering om 
deze ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Verdere verslechtering van de waterkwaliteit 
van "belevingswater" wordt tegengegaan door een stand-still principe voor lozingen. 
Kwantiteit en kwaliteit van water en waterbodem moeten in elk geval aan dezelfde 
eisen beantwoorden, als die van basiswater. Door extra inrichtingsmaatregelen, in 
combinatie met beheer en onderhoud, wordt de waterkwaliteit bevorderd. 

Landschap en cultuurhistorie 
De autonome ontwikkelingen in het landschap van het studiegebied zullen voor een 
groot deer mee bepaald worden door de beleidslijnen, uitgestippeld in het streekplan, 
waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan. 

Het studiegebied valt volgens het streekplan Twente (Provincie Overijssel, 1990), 
binnen twee landbouwkundige zones. Het gebied ten westen en zuidwesten van de 
afvalverwerkingsinrichting valt binnen zone I - landbouw, een zone waarin het 
agrarisch gebruik voorop staat. Er is geen bijzondere beschermingsclausule 
toegekend aan dit landschap. Op de plaatsen waar het huidige grondgebruik in stand 
blijft zal de huidige ontwikkeling zich dan ook voortzetten. Er zullen steeds meer 
kleine landschapselementen verdwijnen, omdat zij niet doelmatig zijn voor de 
agrarische bedrijfsvoering. Hierdoor wordt dat deer van het landschap dat in 
agrarisch gebruik blijft, waarschijnlijk steeds opener. 

Het gebied ten oosten van de afvalverwerkingsinrichting, inclusief een deer van het 
dal van de Azelerbeek, en de omgeving van Zenderen, vallen geheel binnen de zone 
landbouw en landschap, zone II in het landelijk gebied. In deze zone is het 
beleidsaccent gelegd op agrarische ontwikkeling met behoud en ontwikkeling van 
het kleinschalige landschap en cultureel erfgoed. Recreatief medegebruik wordt 
bevorderd. In deze zone zou de beslotenheid van het landschap, voor zover nog 
aanwezig, ook in de toekomst in stand gehouden kunnen worden. 

De belangrijkste veranderingen in het landschap die in het Streekplan 2000 + 
aangegeven worden voor het landschap in het studiegebied zijn de mogelijke aanleg 
van nieuw bos en stedelijk uitloopgebied, in de gehele strook die begrensd wordt 
door de begrenzingen yan Almelo, Borne, de snelweg (A35 / A 1) en de provincia Ie 
weg. De afvalverwerkingsinrichting is ook binnen deze strook gelegen. 
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In de reconstructiepilot Hart van Twente (Provincie Overijssel, 2000) wordt op dit 
streekplanbeleid aangesloten: In deze pilot ligt het gehele studiegebied in een 
"Iandschapsmozai"ek zone". Dit is een zone waarin men streeft naar verweving van 
gebruiksfuncties. Hierbij worden onder andere genoemd: behoud en ontwikkeling 
van watersystemen, natuur, bos en landschap, cultureel erfgoed, landschapsbeheer, 
recreatief medegebruik, en een aantrekkelijke woonomgeving. 

Ook door de uitvoering van plannen ten behoeve van stedelijk uitloopgebied kan in 
de toekomst een grotere dichtheid van bos, en boselementen, ontstaan. Deze 
verdichting in het landschap zou de huidige afvalverwerkingsinrichting minder 
zichtbaar maken in het omringende landschap. 

Ecologie 
In het streekplan Overijssel 2000 + zijn aan het studiegebied agrarische 
bestemmingen toegekend. Het gebied ten westen en zuidwesten van de 
afvalverwerkingsinrichting valt binnen zone I (landbouw), het gebied ten zuidoosten 
en rondom Zenderen valt binnen zone II (landbouw en landschap). In beide zones zijn 
geen bijzondere beschermingsclausules toegekend aan de natuur in het landschap. 
Wei is in zone II bescherming van toepassing op kleine landschapselementen als 
houtwallen en singels, en andere landschapselementen, die ook cultuurhistorisch 
waardevol zijn. Bij ongewijzigd beleid zal de huidige verzuring, verdroging en 
vermesting zich hier voortzetten, gezien de relatief hoge veedichtheid in het gehele 

Zoals vermeld in het tekstblok "Landschap en cultuurhistorie" is de 
afvalverwerkingsinrichting gesitueerd in het in het Streekplan 2000 + aangegeven 
stedelijk uitloopgebied, met meer bos- en bosrandelementen. Door de in de toekomst 
grotere dichtheid van bos, en boselementen, zal de leefruimte voor een aantal 
soorten van kleinschalige landschappen kunnen toenemen. De toename van bos- en 
bosrandelementen zou verder bevorderd kunnen worden door het stichten van 
nieuwe landgoederen in het stedelijk uitloopgebied. Ook voor de 
afvalverwerkingsinrichting zelf is een landschapsplan vastgesteld (na definitieve 
sluiting van de stort), met glooiende hellingen en een groat aantal bos- en 
landgoedelementen. 

Het studiegebied va It bijna geheel binnen de begrenzing van het 
Natuurgebiedsplan/beheersgebiedsplan Zuid-Twente (Provincie Overijssel, 2000). 
Vooral langs de beken in het studiegebied wordt in de toekomst ruimte gemaakt 
voor meer natuur in dit natuurgebiedsplan. In het plan zijn twee ecologische 
verbindingszones aangegeven binnen het studiegebied. Dit zijn de zone langs de 
Azeler Beek en de "Doorbraak", en de zone langs de Bornse Beek. 

Het streefbeeld voor de Azeler Beek, ten zuiden van de spoorlijn, is een kleinschalig 
landschap van enkele honderden meters breed, met een natuurkerngebied van 20 tot 
50 meter breed langs de beek. Daarnaast stapstenen van struwelen, schraal 
grasland, poelen, mo~ras en he ide in terreinen van minimaal 2,5 ha per km beek. 
Doelsoorten zijn de Waterspitsmuis, Boomkikker, Kleine ijsvogelvlinder, en de Grote 
weerschijnvlinder. Langs de Doorbraak is vergelijkbare natuurontwikkeling voorzien. 
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De Bornse Beek is verder uitgewerkt in de Reconstructiepilot Hart van Twente. 
Plannen voor de driehoek Almelo-Borne-Bornerbroek zullen apart worden uitgewerkt. 
In deze reconstructiepilot wordt het landschap verder in samenhang ontwikkeld, 
waardoor niet aileen de bestaande natuur- en landschapswaarden behouden worden 
maar ook nieuwe vooral recreatieve waarden worden ontwikkeld. 

In het Waterhuishoudingsplan 2000 + (Prov. Overijssel, 2000) zijn de Azeler Beek 
en de Bornse Beek respectievelijk voorzien van de kwalificatie "Belevingswater" en 
"Basis water" (zie ook het tekstblok "Oppervlaktewater"). Door extra 
inrichtingsmaatregelen, in combinatie met beheer en onderhoud, wordt de 
waterkwaliteit en diversiteit aan planten en dieren bevorderd. Voor de be ken in het 
studiegebied geldt een minimale breedte van de natuurvriendelijke inrichting van 25 
meter aan weerszijden van de watergang. 

Een mogelijke toekomstige nieuwe barriere is het nieuwe Twente-Mittellandkanaal 
(zie tekstblok "oppervlaktewater"). Hoewel dit kanaal dwars door een stuwwal heen 
gegraven zou worden, wordt het kanaal opgenomen in de Ecologische 
Hoofdstructuur. Ook zou het toekomstige Twente-Mittellandkanaal in de toekomst 
een onderdeel worden van het TransEuropean Ecological Network. 
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7. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

7. 1 Aigemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen voor het milieu van de 
voorgenomen activiteit (VA), de geformuleerde afvalaanbodalternatieven en 
inrichtings- en uitvoeringsvarianten en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 
Bij de beschrijving van de milieugevolgen wordt ingegaan op de aspecten geluid, 
stof, geur, bodem en grondwater, oppervlaktewater, landschap, geomorfologie, 
cultuurhistorie, archeologie, externe veiligheid en energie. Per aspect worden de 
milieugevolgen gepresenteerd. Het daarbij te beschouwen gebied (het studiegebied) 
omvat enerzijds de afvalverwerkingslocatie en anderzijds de omgeving daarvan, 
voorzover daar effecten van de VA of een alternatief kunnen gaan optreden. Dit 
betekent dat de omvang van het studiegebied per aspect verschilt. In de navolgende 
paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 

Bij de beoordeling van de milieugevolgen speelt ook de reeds aanwezige 
milieubelasting op en rond de afvalverwerkingsinrichting een rol. 20 zal bij de 
vergunningverlening ten aanzien van de aspecten geur en geluid rekening moeten 
worden gehouden met cumulatieve effecten. De beschikbare informatie over de 
huidige milieukwaliteit is opgenomen in hoofdstuk 6. 

7.2 Geluid 

7.2.1 

De door de afvalverwerking veroorzaakte equivalente maximale geluidniveaus 
worden met name bepaald door voertuigen en handelingen op het terrein van de 
inrichting. De geluidniveaus die in de omgeving zullen worden veroorzaakt, zijn 
berekend met behulp van de methodes die vastgelegd zijn in de "Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai (VROM, 1999}". 

In het MER wordt tevens aandacht geschonken aan het effect van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting. Bedoeld hiermee wordt het verkeer 
van en naar de inrichting op de openbare weg. Bij de toetsing van het 
inrichtingsgebonden verkeer wordt gebruikt gemaakt van de hiertoe door VROM in 
1996 gepubliceerde circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met 
vergunningverlening Wet milieubeheer". 

Grenswaarden geluidimmissies 

De afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt is niet gelegen op een gezoneerd 
industrieterrein. V~~r het betreffende gebied is door de gemeente (nog) geen 
geluidbeleid vastgesteld. Ten aanzien van de te hanteren grenswaarden voor 
geluidimmissies in de omgeving van de inrichting is derhalve de "Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening" van oktober 1998 van toepassing. 

Genoemde nota hant~ert een streefwaarde die overeenkomt met het ter plaatse 
heersende referentieniveau. De vergunningverlener kan, na bestuurlijke afweging een 
hogere waarde vaststellen dan de streefwaarde met dien verstande dat ingeval van 
bestaande situaties de grenswaarde van 55 dB(A) niet mag worden overschreden. 
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Ingeval van overschrijding 
geluidreducerende maatregelen 
grenswaarden en beoordeling 
belangrijke rol. 

van de streefwaarde dient het effect 
te worden bepaald en beoordeeld. Bij toetsing 
van maatregelen speelt het ALARA-beginsel 

van 
aan 
een 

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde grenswaarden voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (ur.LT) bij de woningen van derden in de directe 
omgeving van de afvalverwerkingsinrichting en voor de piekgeluiden (LMax) zijn 
gebaseerd op het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Het referentieniveau is 
gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

het L95 van het omgevingsgeluid; 
het optredende equivalente geluidniveau (in dB(A), veroorzaakt door 
zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB(A). 

In bijlage 9 is het referentieniveau bepaald voor de diverse in het akoestisch onderzoek 
gehanteerde rekenpunten. De bepaalde referentieniveaus zijn vermeld in tabel 7.1. 

Ook aan de maximale geluidniveaus (piekgeluiden) dient een grens te worden gesteld. 
De ten hoogste te normeren maximale geluidniveaus zijn 70 dB(A) in de dagperiode, 
65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Aangezien de 
afvalverwerkingsinrichting uitsluitend in de dagperiode operationeel zal zijn, is voor aile 
rekenpunten in het akoestisch onderzoek een grenswaarde voor het maximale 
geluidniveau van 70 dB(A) aangehouden. 

Tabel 7.1: Grenswaarden in dB(A) 

REKEN ADRES GRENSWAARDE GRENSWAARDE 
PUNTE LANGTIJDGEMIDDELDE PIEKGELUIDEN 
N BEOORDELlNGSNIVEAU 
(*) 

1 Mastboersweg 2 49 70 
2 Almelosestraat 6 51 70 
3 Almelosestraat 4 49 70 

4 Almelosestraat 2 53 70 
5 Brakeweg 2a 43 70 
6 Brakeweg 1 43 70 
7 Brakeweg 12 43 70 
8 Grintkolkenweg 18 41 70 

9 Grote Bavenkelsweg 18 41 70 
10 Zeilkerweg 7 41 70 
11 Elhorsterveld 13 49 70 
12 Elhorsterveld 13 49 70 
13 Zeilkerweg 5 41 70 

(*) De rekenpunten zijn weergegeven op figuur 1 in bijlage 8. 

Berekende geluidimmissieniveaus 

De equivalente geluidniveaus ten gevolge van de afvalverwerking, alsmede de 
maximale geluidniveaus door piekgeluiden zijn berekend voor diverse situaties. De 
wijze van berekenen is uiteengezet in bijlage 9. 
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De relevante resultaten van de uitgevoerde geluidoverdrachtberekeningen zijn 
gepresenteerd in de tabellen 7_2 tIm 7.5. 

De berekende maximale geluidniveaus zijn in de drie beschouwde alternatieven 
gelijk, zodat aileen de maximale geluidniveaus voor het "Maximum aanbod 
alternatief" zijn gepresenteerd. De geluidpieken worden met name veroorzaakt door 
de activiteiten in het overslagstation. In tabel 7.5 is aangegeven in welke situaties 
een andere geluidbron de geluidpiek veroorzaakt. 

Tabel 7.2: Berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) in de "Voorgenomen 
activiteit" 

REKEN- STORTCOMPARTIMENT 
PUNT 

4b 5 6a 6b 7 8 
1 38 38 39 39 40 43 
2 37 36 34 34 37 37 
3 36 35 32 32 34 35 
4 36 35 32 32 34 35 
5 37 34 30 29 31 32 
6 36 34 29 28 31 29 
7 38 38 32 32 32 32 
8 45 39 35 32 32 32 
9 37 40 44 41 39 36 
10 35 37 42 41 40 37 
11 34 34 36 38 42 47 
12 40 40 40 41 43 48 
13 33 34 43 37 35 33 

Tabel 7.3 Berekende _equivalente geluidniveaus in dB(A) in het "Beperkt aanbod al
ternatief" 

REKEN- STORTCOMPARTIMENT 
PUNT 

4b 5 6a 6b 7 8 
1 38 38 38 39 40 42 
2 36 36 33 33 36 36 
3 35 34 31 31 34 34 
4 35 34 31 31 33 34 
5 36 33 29 29 30 32 
6 35 33 28 28 30 28 
7 37 37 32 31 31 32 
8 44 38 34 31 32 32 
9 36 39 43 40 38 36 
10 34 36 40 40 39 36 
11 33 33 35 37 41 46 
12 38 38 39 40 42 47 
13 32 33 42 37 34 33 
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Tabel 7.4: Berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) in het "Maximum aanbod 
alternatief" 

REKEN- STORTCOMPARTIMENT 
PUNT 

4b 5 6a 6b 7 8 
1 39 38 39 40 42 44 
2 39 38 35 35 38 39 
3 38 36 33 33 36 37 
4 38 36 32 32 36 37 
5 38 36 30 30 32 34 
6 38 35 30 29 32 30 
7 40 39 33 32 32 33 
8 47 41 36 32 34 33 
9 39 41 46 43 40 38 
10 37 39 43 43 42 39 
11 36 36 37 40 44 49 
12 41 41 42 43 45 49 
13 34 36 44 39 36 35 

Tabel 7.5: Berekende niveaus van geluidpieken in dB(A) in het "Maximum aanbod 
alternatief" 

D~VC:k.1 C""TI"\OT"'I"\ft."~/I. OTII\"r:"IT 
11L..1'L-I'tI- 'tJ I \.1'1 I \.IVIVII 1""\1' IIIVIL ... I 

PUNT 
4b 5 6a 6b 7 8 

1 63 63 63 63 63 63 
2 56 56 56 56 56 56 
3 55 55 55 55 55 55 
4 53 53 53 53 53 53 
5 45 * 42 .. 38 38 39 .. 40 * 
6 45 .. 42 .. 36 36 38 .. 36 
7 50 .. 46 .. 38 38 38 38 
8 54 .. 51 51 51 51 51 
9 59 59 59 59 59 59 
10 60 60 60 60 60 60 
11 53 53 53 53 53 56 * 
12 51 ** 51 ** 51 * .. 51 .... 51 .. * 56 * 
13 58 58 58 58 58 54 

.. geluidpiek veroorzaakt door compactor 

.... geluidpiek veroorzaakt door wissel en containers 

Toetsing aan grenswaarden 

De berekende (maximale) geluidniveaus zijn getoetst aan de in de paragraaf 7.2.1 
vastgestelde grenswaarden (zie tabel 7.6 en 7.7 voor de resultaten met betrekking 
tot het "Maximum aanbod alternatief"). Daarbij is voor elk rekenpunt steeds het 
hoogst optredende (maximale) geluidniveau genomen 

Uit tabel 7.6 blijkt dat de afvalverwerkingsinrichting in de maatgevende 
bedrijfssituatie bij enkele woningen een geluidbelasting veroorzaakt die hoger is dan 
de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. 
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Bij de woningen aan de Zeilkerweg e.o. heerst een laag niveau van het 
omgevingsgeluid. Een overschrijding van dit niveau door geluid vanwege de 
inrichting is dan ook te verwachten. Het niveau veroorzaakt door activiteiten binnen 
de grenzen van de inrichting blijft echter beperkt tot 47 dB(A) en wordt aileen 
veroorzaakt tijdens storten in de compartimenten 4b en 6a. 

In de "Voorgenomen activiteit" met een aanvoer van 310.000 ton te storten afval 
per jaar vinden op 4 plaatsen tijdens storten in de compartimenten 4b en 6a 
overschrijdingen plaats van de voorgestelde grenswaarden. Deze bedragen ten 
hoogste 4 dB(A). De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 45 dB(A). 

Bij het "Beperkt aanbod alternatief" vinden op 3 punten tijdens storten in de 
compartimenten 4b en 6a overschrijdingen plaats van de voorgestelde 
grenswaarden. Deze bedragen ten hoogste 3 dB(A). De geluidbelasting bedraagt ten 
hoogste 44 dB(A). 

TabeI7.6: Toetsing van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [dB(A)] voor 
het "Maximum aanbod alternatief" 

REKEN- ADRES GRENSWAARDE BEREKENDE OVER-
PUNT WAARDE SCHRIJDING * 
1 Mastboersweg 2 49 44 0 
2 Almelosestraat 6 51 39 0 
3 Almelosestraat 4 49 38 0 
4 Almelosestraat 2 53 38 0 
5 Brakeweg 2a 43 38 0 
6 Brakeweg 1 43 38 0 
7 Brakeweg 12 43 40 0 
8 Grintkolkenweg 2 41 47 6 
9 Grote Bavenkelsweg 1 8 41 46 5 
10 Zeilkerweg 7 41 43 2 
11 Elhorsterveld 13 49 49 0 
12 Elhorsterveld 13 49 49 0 
13 Zeilkerweg 5 41 44 3 

* Treedt aileen op bij storten in compartiment 4b en 6. 

TabeI7.7: Toetsing maximale geluidniveaus [dB(A)] 

REKEN- ADRES GRENSWAARDE BEREKENDE OVER-
PUNT WAARDE SCHRIJDING 
1 Mastboersweg 2 70 63 0 
2 Almelosestraat 6 70 56 0 
3 Almelosestraat 4 70 55 0 
4 Almelosestraat 2 70 53 0 
5 Brakeweg 2a 70 45 0 
6 Brakeweg 1 70 45 0 
7 Brakeweg 12 70 50 0 
8 Grintkolkenweg 2 70 54 0 
9 Grote Bavenkelsweg 1 8 70 59 0 
10 Zeilkerweg 7 -- 70 60 0 
11 Elhorsterveld 13 70 56 0 
12 Elhorsterveld 13 70 56 0 
13 Zeilkerweg 5 70 58 0 
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Uit tabel 7.7 blijkt dat de grenswaarde van 70 dB(A) voor piekgeluiden bij woningen 
niet zal worden overschreden. De geluidpieken die kunnen optreden op het 
overslagstation zijn bepalend voor het beoordelen van het geluidniveau op de meeste 
rekenpunten. 

Effecten inrichtings- en uitvoeringsvarianten 

In paragraaf 5.5.2 is een aantal inrichtings- en uitvoeringsvarianten beschreven, 
waarin extra maatregelen zijn getroffen ter verlaging van de geluidbelasting in de 
omgeving. De effecten van de maatregelen zijn beschouwd voor het alternatief met 
de hoogste geluidbelasting, zijnde het "Maximum aanbod alternatief". 
Berekeningsresultaten zijn weergegeven in de tabellen 7.8 en 7.9. Bij de 
berekeningen is uitgegaan van storten in compartiment 4b, aangezien de 
maatregelen naar verwachting het grootste effect hebben tijdens stortactiviteiten in 
dit compartiment. 

Inrichtingsvariant "Rubber matten" 
Het aanbrengen van rubber matten onder de containers in het overlaadstation zal 
een veri aging van de geluidpieken opleveren, die veroorzaakt worden tijdens het 
neerzetten van de containers. Geluidpieken worden overigens ook door andere 
activiteiten veroorzaakt, zodat het waarneembare effect naar de omgeving beperkt 
zal zijn. 

Inrichtingsvariant "Geluidabsorberend materiaal overslagstation" 
Het aanbrengen van geluidabsorberend materiaal op wanden/dak van het 
overslagstation zal slechts een zeer gering effect hebben op de hoogte van de 
geluidpieken, die in het overslagstation worden veroorzaakt. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat het station aan de voorzijde nagenoeg volledig geopend 
is. 

Inrichtingsvariant HWal aan zuid-west zijde overslagstation" 
In de geluidberekeningen is uitgegaan van een wal van 185 meter lang en 12 meter 
hoog. De berekende effecten zijn vermeld in tabel 7.8. 

Inrichtingsvariant "Verhoogde stortkade rond stortfront" 
In de geluidberekeningen is uitgegaan van een verhoging van de kade van 2 naar 2,5 
meter. De berekende effecten zijn vermeld in tabel 7.8. 

Inrichtingsvariant "Geluidwallen op het terrein" 
In de geluidberekeningen is uitgegaan van wallen van 2 meter hoog. De berekende 
effecten zijn vermeld in tabel 7.8. 

Uitvoeringsvariant "Stillere compactor" 
In de geluidberekeningen is uitgegaan van een compactor met een 7 dB(A) lager 
bronvermogen. De berekende effecten zijn vermeld in tabel 7.9. 

Uit tabel 7.8 blijkt dat het effect van een aantal maatregelen zeer beperkt is. Indien 
een wal bij het overslagstation en geluidwalien op het terrein worden gerealiseerd en 
de stortkade rond het stortfront wordt verhoogd tot 2,5 meter, neemt de 
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geluidbelasting ten hoogste 1,4 dB(A) af. Op de punten waar de geluidbelasting het 
hoogst is, is het verschil slechts 0,2 dB(A). 

TabeI7.8: 

REKENPUNT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) in het "Maximum 
aanbod alternatief" + inrichtingsvarianten 

Geen Grondwal bij Wallen langs Verhoogde Aile 
maatregelen overslag- toegangs- stortkade maatregelen 

station wegen 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 
38,7 38,7 38,7 38,5 38,6 
37,9 37,9 37,9 37,8 37,9 
37,9 37,9 37,9 37,8 37,8 
38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 
38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 
47.2 47,2 47,1 47,0 47,0 
38,9 38,S 38,6 38,9 38,0 
37,2 36.4 36,7 37,2 35,8 
36,6 36,1 36.4 36,6 36,1 
41,7 41,6 41,6 41.7 41,S 
42.4 42,3 42,2 42,2 42,0 

Tabel 7.9:Berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) in het "Maximum aanbod 
alternatief" + variant "Stillere compactor" 

REKENPUNT Geen maatregelen Compactor - 7 dB (A) Compactor -5 dB(A) 
+ stortkade 3 meter 

1 39,2 38,5 38,5 
2 38,7 35,9 36,0 
3 37,9 34.5 34,6 
4 37,9 34,S 34,6 
5 38,7 34,0 34,1 
6 38,0 33,3 33,S 
7 39,8 35,6 34.7 
8 47,2 41.2 41,4 
9 38,9 36,S 36,6 
10 37,2 34,7 34,8 
11 36,6 34,6 34,8 
12 41,7 41,0 41,0 
13 42.4 33,2 33,3 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de meeste rekenpunten de compactor de 
grootste bijdrage levert aan het geluidniveau. In het rekenmodel is uitgegaan van de 
compactor, die in 1996 werd gebruikt en die een bronsterkte had van 112 dB(A). 

Indien een stiller type compactor kan worden ingezet, heeft dit een zeer relevante 
invloed op de geluidniveaus. Indien de bronsterkte beperkt kan blijven tot 105 dB(A) 
vindt bij het "Maximum aanbod alternatief" geen overschrijding van het 
referentieniveau plaats. Oit is ook het geval indien de bronsterkte van de compactor 
beperkt blijft tot 107 dB(A) en tegelijkertijd de aarden wal rond het stortfront wordt 
verhoogd tot 3 meter. 
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Voor de "Voorgenomen activiteit" en het "Beperkt aanbod alternatief" geldt dat 
geen overschrijding van de referentieniveaus zal plaatsvinden als de bronsterkte van 
de compactor niet hoger is dan respectievelijk 107 dB(A) en 108 dB(A). 

Het effect van een wal bij het overslagstation op het maximale geluidniveau 
bedraagt circa 9 dB(A) op de rekenpunten 9 en 10. Op de overige punten heeft deze 
maatregel geen effect. 

Verkeersaantrekkende werking 

Op basis van de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer i.v.m. 
vergunningverlening Wet milieubeheer" moet de verkeersaantrekkende werking van 
een inrichting uitsluitend beoordeeld worden in relatie tot het optredende equivalente 
geluidniveau in een etmaal. Het maximale geluidniveau wordt niet genormeerd. Ten 
aanzien van binnenstedelijke, bestaande situaties noemt de Wet geluidhinder een 
streefwaarde van 50 dB(A). De maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A). 

De intensiteit van het verkeer op de Almelosestraat bedraagt thans 12.300 
motorvoertuigen per etmaal, waarvan 9 % vrachtverkeer. Het aantal voertuigen dat 
de afvalverwerkingsinrichting bezoekt is maximaal 263 per dag. 

inrichtinggebonden verkeer als het overige verkeer berekend. De 
berekeningsresultaten zijn weergegeven in tabel 7.10. Uit de berekeningsresultaten 
blijkt voor het "Maximum aanbod alternatief" het volgende: 

door het inrichtinggebonden verkeer wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A) etmaalwaarde overschreden in de maatgevende bedrijfssituatie bij 
woningen die dichter bij de weg liggen dan circa 50 meter (*); 

de maximale grenswaarde van 65 dB(A} wordt door het inrichtinggebonden 
verkeer niet overschreden; 
het overige verkeer veroorzaakt een beduidend hogere geluidbelasting dan het 
inrichtinggebonden verkeer. 

(*) In de "Voorgenomen activiteit" en het "Beperkt aanbod alternatief" is deze 
afstand respectievelijk 40 en 30 meter. 

Tabel 7.10: Equivalent geluidniveau vrachtverkeer op Almelosestraat in 
"Maximum aanbod alternatief" 

REKENPUNT GELUIDNIVEAU IN DB(A) TEN GEVOLGE VAN 
Inrichtinggebonden verkeer Overig verkeer 

1 (105 m van de weg) 44 52 
2 (25 m van de weg) 54 61 
3 (35 m van de weg) 52 59 
4 [20 m van de weg) 55 63 
11 (65 m van de weg) 47 55 
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Gezien de verschillen tussen de geluidbelasting veroorzaakt door het 
inrichtinggebonden verkeer en de geluidbelasting ten gevolge van het overige 
verkeer, kan worden gesteld dat de geluidbelasting van het overige verkeer bepalend 
is voor de beoordeling van het niveau in de woning. De hinder van het 
inrichtingsgebonden verkeer is dan ook niet bepalend voor eventueel te treffen 
voorzieningen. 

7.3 Lucht en geur 

7.3.1 

Binnen de afvalverwerkingsinrichting zijn diverse emissies naar het 
milieucompartiment lucht te onderscheiden. In paragraaf 4.7.1. zijn de 
verbrandingsgassen van stookinstallaties (aardgasgestookte hoog rendement ketels) 
en van de stortgasfakkel genoemd, alsmede de uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren (materieel stortplaats en afvaltransportvoertuigen). Uitgaande 
van een adequaat onderhoud van deze voorzieningen, betreft het hier emissies van 
geringe importantie. In dit MER wordt dan ook met name ingegaan op de emissie 
van stortgas, stof en geur. 

Stortgas 

Het naar de atmosfeer ontwijkende stortgas bestaat met name uit methaan en 
kooldioxide en draagt derhalve bij aan het "broeikaseffect". De stortgasemissie naar 
de atmosfeer wordt beperkt door het aanbrengen van 
stortgasonttrekkingsvoorzieningen in de tijdelijk afgewerkte delen van de stortplaats. 
In het geuronderzoek van PRA is aangenomen dat in genoemde del en van de 
stortplaats 70% van het stortgas wordt onttrokken en dat nog 30% "ontsnapt" door 
de tijdelijke afdeklaag. Het afvangen van al het stortgas wordt eerst mogelijk zodra 
een bovenafdichtingsconstructie op de gehele stortplaats is aangebracht. 

De hoeveelheid stortgas die in de beschouwde afvalaanbodalternatieven zal 
ontwijken naar de atmosfeer hangt af van de omvang van de stortgasproductie en 
van het moment waarop de bovenafdichting wordt aangebracht. In het "Beperkt 
aanbod alternatief" zal weinig stortgas worden geproduceerd, omdat de hoeveelheid 
gestort organisch afval in dit alternatief naar verwachting gering is. Daar staat 
tegenover dat de bovenafdichting pas na lange tijd wordt aangebracht, zodat een 
relatief groot dee I van de stortgasproductie kan ontwijken naar de atmosfeer. In het 
"Maximum aanbod alternatief" is de situatie net omgekeerd (er wordt meer 
organisch afval gestort en de bovenafdichting wordt relatief snel gerealiseerd). De 
"Voorgenomen activiteit" ligt qua hoeveelheid organisch afval en realisatietijdstip 
bovenafdichting tussen de twee andere alternatieven in. Naarmate de stortpJaats 
later wordt voorzien van een bovenafdichting, zal meer neerslag in het stort kunnen 
infiltreren, hetgeen een positief effect heeft op de stortgasproductie. 

De stortgasemissie is.. niet gekwantificeerd voor de drie afvalaanbodalternatieven, 
aangezien de prognoses inzake afvalaanbod en -samensteJling weinig "hard" zijn. 
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7.3.2 Stof 

7.3.3 

Stofverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd door Project Research Amsterdam 
(PRA). Informatie over de berekeningswijze, de stofbronnen e.d. is opgenomen in de 
rapportage van PRA die integraal in dit MER is opgenomen als bijlage 10. 

Allereerst zijn de stofimmissieconcentraties ten gevolge van de afvalverwerkings
inrichting berekend voor het "Maximum aanbod alternatief" met een maximale 
aanbod te storten afval van 525.000 ton/jaar en 113.000 ton afval voor het 
overslagstation. 

Uit de berekeningeh blijkt dat op jaarbasis de bijdrage van de 
afvalverwerkingsinrichting aan de concentratie fijn stof zeer gering is. Aileen in de 
zeer directe omgeving van de emissiepunten (stortfront en overslagstation) treedt 
een kleine verhoging op. Buiten het terrein van de afvalverwerkingsinrichting is de 
invloed van de activiteiten op de concentratie fijn stof niet vast te stellen. Het is 
daarom ook niet mogelijk om contouren voor de concentratie fijn stof weer te geven 
(bijdrage < 1 pg/m3

). 

Het moge duidelijk zijn dat de bijdrage van de afvalverwerkingsinrichting aan de 
concentratie fijn stof in de omgeving eveneens zeer gering is in de "Voorgenomen 
activiteit", het "Beperkt aanbod alternatief" en de inrichtingsvariant 
1'f\~eveHnsta!!at!e", aangez!en in die a!ternat!even de stcfem!ssis k!e~ner is dan in het 
"Maximum aanbod alternatief". 

Geurverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd door PRA. Informatie over de 
berekeningswijze, de geurbronnen e.d. is opgenomen in de rapportage van PRA die 
integraal in dit MER is opgenomen als bijlage 9. 

Allereerst zijn de geurcontouren berekend voor het "Maximum aanbod alternatief" 
met een maxima Ie aanbod te storten afval van 3.000 ton/dag, en uitgaande van 
storten in de stortcompartimenten 4b, 5, 6a, 6b, 7 en 8. Bepaald zijn de volgende 
geurcontouren: 1 Ge/m3 als 99,5 percentielwaarde, 10 Ge/m3 als 99,99-
percentielwaarde en 1 Ge/m3 als 95-percentielwaarde. De geurcontouren zijn 
opgenomen in bijlage 9. 

De berekende geurimmissieniveaus zijn getoetst aan de voorschriften in de 
vergunning die in 1993 door GS van Overijssel is verleend, te weten: 

de geurbelasting mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde bedrijven en rechtmatig 
bewoonde verspreide woningen gedurende een periode van 95% van het jaar de 
uurgemiddelde geurconcentratie van 1 geureenheid per m3 niet overschrijden; 
de geurbelasting mag ter plaatse van overige woningen gedurende een peri ode 
van 99,5% van het jaar de uurgemiddelde geurconcentratie van 1 geureenheid 
per m3 niet oversc~rijden; 
de geurbelasting mag nabij overige woningen en/of andere stankgevoelige 
objecten gedurende een periode van 99,99% van het jaar de uurgemiddelde 
geurconcentratie van 10 geureenheden per m3 niet overschrijden. 

K2303.AO/R025/GB/IP - 86 - 24 september 2001 



Twence B.V. 
MER Afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

In het onderzoeksrapport van PRA wordt geconcludeerd dat bovenstaande 
voorschriften inzake toelaatbare geurimmissieniveaus niet worden overschreden. 

Uit het geuronderzoek blijkt tevens dat de geurcontouren behorende bij de 
"Voorgenomen activiteit" en het "Beperkt aanbod alternatief" slechts in beperkte 
mate afwijken van die van het "Maximum aanbod alternatief" (ze zijn 25 tot 50 
meter kleiner). De geuremissie van de afvalverwerkingsinrichting wordt namelijk 
slechts voor een beperkt gedeelte bepaald door de op het stortfront verwerkte 
hoeveelheid afval (als aile geurbronnen actief zijn, dan wordt circa 15% van de 
totale geuremissie veroorzaakt door het storten van afval). Bovendien is deze 
geurbron slechts een deel van de dag actief. 

In de variant "Reductie geuremissie" wordt een 10 cm dikkere tijdelijke afdeklaag 
toegepast en wordt een speciale vloeistof verneveld die geur absorbeert en 
neutraliseert. Over het effect van deze maatregelen wordt in het geuronderzoek het 
volgende opgemerkt: 

De geuremissie bij een 10 cm dikke afdeklaag is door metingen bepaald. De 
geurconcentratie bleek lager dan de detectielimiet van de meetmethode. In de 
geurverspreidingsberekeningen is derhalve aangenomen dat de geuremissie gelijk is 
aan de detectielimiet. Indien de dikte van de afdeklaag wordt vergroot naar 20 cm 
heeft dit voor de berekeningen geen invloed op de geuremissie. 

Het vernevelen van een speciale geurabsorberende vloeistof gebeurt bij ongunstige 
windrichting (richting woonbebouwing). De invloed van deze maatregel is echter niet 
te kwantificeren, omdat de modelberekeningen geen onderscheid naar windrichting 
toelaten. Derhalve kan aileen in kwalitatieve zin worden aangegeven dat een 
verbetering zal optreden (kleinere geurcontouren). 

7.4 Bodem en grondwater 

Er vinden geen directe emissies van verontreinigd water naar bodem en grondwater 
plaats op de afvalverwerkingsinrichting. Verontreiniging van bodem en grondwater 
kan evenwel plaatsvinden door percolaat, wanneer de onderafdichting van de 
stortplaats niet 100% dicht is. Het lekken van percolaat door de onderafdichting kan 
het gevolg zijn van een afnemende dichtheid van de toegepaste materialen in de 
gebruiksfase dan wei door fouten gemaakt tijdens de aanleg van de 
afdlchtingsconstructies (slechte verbindingen folies, onvoldoende menging zand en 
bentoniet, etc.). De kwaliteit van de onderafdichtingen is/wordt gecontroleerd 
tijdens de aanleg van de stortcompartimenten. In het navolgende wordt derhalve 
uitsluitend ingegaan op het risico van een afnemende dichtheid van de toegepaste 
materialen (HDPE-folie en zand/bentoniet-mengsel). 

Bentoniet 
In de onderafdichting van de afvalberging Elhorst-Vloedbelt is bentoniet toegepast. 
De afdichtende werkil)g berust op een zeer lage doorlatendheid van het materiaal 
voor water, vanwege het geringe effectieve porienvolume. De duurzaamheid van de 
onderafdichting wordt aangetast, indien (fysisch-chemische) processen deze lage 
effectieve porositeit nadelig bei'nvloeden. 
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Genoemd kunnen worden: optredende rek van de onderafdichting, temperatuur- en 
vochtveranderingen, bezetting van adsorptiecomplex en chemische samenstelling 
van het percolaat. Alvorens wordt ingegaan op deze effecten worden eerst de 
belangrijkste eigenschappen van bentoniet beschreven. 

Kenmerken bentoniet 
Bentoniet bestaat uit circa 70 % uit montmorilloniet, een kleimineraal als 
verweringsproduct van vulkanische assen. De roosterbouw van montmorilloniet 
bestaat uit een zogenaamde 2:1 structuur, dat wil zeggen een aluminium-octaeder 
ingeklemd tussen twee silicium-tetraeders. Hierbij zijn in de tetraeders een of 
meerdere Si-ionen (valentie 4 +) vervangen door AHonen (valentie 3 +) en in de 
octaeder een of meerdere AI-ionen (valentie 3 +) vervangen door Mg-ionen (valentie 
2 + ). Het gevolg van deze vervanging door ionen met een lagere valentie is een 
tekort aan positieve lading, zodat montmorilloniet als kleimineraal negatief geladen 
is. Neutralisatie vindt plaats door binding met positief gel aden deeltjes (kationen), 
zoals Ca-ionen, welke door bodemvocht of grondwater worden aangeleverd. 
Montmorilloniet wordt gekenmerkt door een groot vermogen om kationen uit te 
wissel en tegen andere kationen (de zogenaamde Cation-Exchange-Capacity CEC). 

Omdat bij montmorilloniet de bindingskrachten tussen de lagen niet groot zijn, 
kunnen vloeistoffen als water tussen de lagen dringen. Afhankelijk van het 
vochtgehalte neemt de basisafstand tussen de lagen toe, wat montmorilloniet de 
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geeft een concentratie van positief geladen ion en in de vloeistoflaag, versus een 
negatief geladen kleioppervlak. Oeze zogenoemde dubbellaag kan in dikte varieren 
afhankelijk van de verhouding een- en meerwaardige ionen, de vloeistofconcentratie 
buiten de dubbellaag en de dielectrische eigenschappen van de vloeistof. De dikte 
van de dubbellaag en het oppervlak van de kleimineraal bepalen het effectief 
porienvolume en daarmee de doorlatendheid van de bentoniethoudende materialen. 

Aantasting doorlatendheid bentoniet door rek 
Rek kan optreden in het geval van ongelijke zetting, waardoor scheurvorming kan 
ontstaan en de doorlatendheid van het afdichtingsmateriaal toeneemt. Een 
toegepaste meetmethode op zand-bentoniet waarbij de doorlatendheid van het 
materiaal is onderzocht in relatie tot vochtgehalte liet zien dat tot een alzijdige rek 
van 10 % geen noemenswaardige verslechtering van de doorlatendheid optrad. In 
het geval van een in de praktijk opgetreden verschilzetting van 4 m werd een rek tot 
4 % gemeten, waarbij geen scheurvorming in de zand-bentoniet afdichtingslaag 
werd waargenomen. 

Aantasting doorlatendheid bentoniet door temperatuurveranderingen 
Veranderingen van temperatuur be'invloeden de viscositeit van de vloeistoffen en 
daarmee de doorlatendheid van het afdichtingmateriaal. Oit is echter een tijdelijk 
effect en derhalve op lange termijn niet nadelig voor het functioneren van de 
afdichting. Uit experimenteel onderzoek en diverse studies blijkt dat onder invloed 
van vorst tijdelijk de d.oorlatendheid van een zand-bentoniet sterk toe kan nemen als 
gevolg van ijslensvorming. Met het inzetten van dooi en herconsolidatie van het 
afdichtingsmateriaal treedt herstel op en neemt de doorlatendheid weer af tot 
oorspronkelijke grootte. 
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Opgemerkt wordt dat vorstvorming ter plaatse van de onderafdichting onder de 
Nederlandse omstandigheden niet waarschijnlijk wordt geacht. 

Aantasting doorlatendheid bentoniet door vochtveranderingen 
V~~r zand-bentonietmengsel geldt dat bij vochtverandering binnen bepaalde marges 
de bentoniet kan zwellen en krimpen zonder dat volumeverandering van het 
korrelskelet optreedt. Geen verandering van het korrelskelet betekent dat de 
doorlatendheid van de afdichtingslaag niet wijzigt. 

Aantasting doorlatendheid bentoniet door bezetting van adsorptiecomp/ex 
Vervanging van eenwaardige kationen aan het kleimineraal door meerwaardige 
kationen resulteert in een afname van de dubbeUaag met als gevolg een terugval in 
zwelcapaciteit. Voor zand-bentoniet-mengsels betekent dit dat de porian in het 
korrelskelet niet meer geheel opgevuld kunnen worden door de bentoniet. Oe 
effectieve porositeit van het afdichtingmateriaal en daarmee de doorlatendheid 
neemt hierdoor toe. Een bekende kationwisseling die kan optreden is de vervanging 
van natrium (1 +) door calcium (2 +). Uit een Ouits onderzoek naar de effecten van 
de natriumbezetting op de doorlatendheid bleek dat pas bij een circa 70 % 
vervanging van natrium door calcium de doorlatendheid van zand-bentoniet sterk 
toenam. Tot een bezettingsgraad van circa 70 % bleef de doorlatendheid min of 
meer constant. 

Aantasting doorlatendheid bentoniet door perco/aat 
Uit de literatuur is bekend dat de chemische samenstelling van percolaat van invloed 
kan zijn op de doorlatendheid van de afdichtingslaag. Oplossingen met hoge 
zoutconcentraties hebben een beperkende invloed op zwelverschijnselen, waardoor 
de effectieve porositeit op montmorilloniet (als belangrijkste kleimineraal van 
bentoniet) afneemt. Proeven met vuilstofpercolaat vertoonden een lichte toename in 
doorlatendheid van zand-bentoniet. Organische verbindingen hebben een negatief 
effect op de doorlatendheid van een klei: de zwelcapaciteit neemt af en daardoor 
neemt de effectieve porositeit en doorlatendheid toe. Bekend is een 
doorlatendheidstoename van 2-5 % als gevolg van de inwerking van alifatische en 
aromatische verbindingen op kleiafdichtingen. 

HOPE-folie 
In de onderafdichtingsconstructie van de stortplaats Elhorst-Vloedbelt is ook een 
HOPE·folie (hoge dichtheid polyetheen folie) opgenomen. HOPE heeft van aile PE 
typen de hoogste weerstand tegen zwelling door aromatische koolwaterstoffen, 
gechloreerde koolwaterstoffen en oplosmiddelen, maar HOPE is ook het meest stijve 
materiaal en daardoor gevoelig voor spanningscorrosie en scheurvorming bij grote of 
onregelmatige zettingen. 

In het navolgende worden de belangrijkste degradatieprocessen beschreven die 
kunnen lei den tot een lekkage en/of toename van de permeatie. Aan de orde komen 
oxidatie, spanningscorrosie, langzame scheurgroei, vloei en chemische resistentie. 

Oxidatie 
PE materialen zijn relatief gevoelig voor thermo-oxidatie en foto-oxidatie. Onder 
oxidatie wordt verstaan het reageren met zuurstof waarbij na enkele reactiestappen 
de polymeerketen van de kunststof in stukken breekt. 
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UV-straling en verhoogde temperatuur versnellen het op gang komen van deze 
reacties. Aan PE materialen die worden toegepast in afdichtingsconstructies voor 
stortplaatsen wordt een stabilisatorpakket en roet toegevoegd om genoemde 
oxidatieprocessen te onderdrukken. 

Spanningscorrosie 
Een op trek belaste kunststof (ten gevolge van bijvoorbeeld zettingen) vertoont, in 
aanwezigheid van een damp of vloeistof (zeep, alcoholen, esters en andere 
oplosmiddelen), versneld scheurinitiatie en scheurgroei. Dit noemt men 
spanningscorrosie. Een HDPE materiaal is gevoeliger voor spanningscorrosie dan 
een meer flexibel PE materiaal. Zodra de folie wordt opgerekt, kunnen 
spanningsconcentraties optreden ter plaatse van de lassen. Ook kunnen scheurtjes 
in de gelaste delen ontstaan ten gevolge van het lassen. Gelaste zones vormen 
daarom kritieke punten voor spanningscorrosie en langzame scheurgroei. Vooral 
extrusielassen, zoals bij doorvoeren, zullen goed gecontroleerd moeten worden. 

Langzame scheurgroei 
De weerstand tegen langzame scheurgroei is gerelateerd aan de weerstand tegen 
spanningscorrosie. Het merendeel van de gevallen van scheurgroei treedt op ter 
plaatse van de folielassen. Het schuren en de hoge lastemperatuur worden als 
belangrijkste faaloorzaak aangegeven. 

IN.-_: 
VIUr::1 

Vloei is de plastische vervorming die optreedt bij rekken vanaf circa 10%. Een 
afname van de dikte van de folie is het gevolg van vloei. Een geringe vloei resulteert 
niet in scheuren in de folie. Door een adequaat ontwerp van de 
onderafdichtingsconstructie worden grote verschilzettingen voorkomen, zodat vloei 
geen belangrijk bezwijkmechanisme is. 

Chemische resistentie 
Het effect van chemische stoffen op de kunststof folie is zeer verschillend. Sterk 
hygroscopische stoff en als natriumhydroxide, zoutzuur en waterstoffluoride kunnen 
blaasvorming veroorzaken, terwijl alifatische gechloreerde koolwaterstoffen leiden 
tot een aanzienlijke zwelling. Normaliter zal de folie in de 
onderafdichtingsconstructie echter niet aan hoge concentraties van deze stoffen 
worden blootgesteld. 

Percolaatverspreidingsberekeningen 
Er zijn twee scenario's beschouwd voor verspreiding van percolaat vanuit de 
stortplaats in het grondwater. Het eerste scenario betreft de situatie waarbij lekkage 
conform de ontwerpeis van 5 mm/jaar voor de onderafdichting optreedt. Ais meest 
mobiele stof welke in het percolaat voorkomt, is chloride genomen. De lekkage 
betreft het gehele stortoppervlak. Het transport is doorgerekend gedurende een 
periode van 10 jaar. 

Het tweede scenario gaat uit van een calamiteitsituatie, wanneer een totale lekkage 
door de onderafdichting ontstaat. Uitgegaan is van een lekkageoppervlak van 10 % 
van de onderafdichting. Ook hierbij is uitgegaan van een lekkage van chloride als 
meest mobiele stof in het percolaat gedurende 5 jaar. 
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Aangenomen is dat binnen een periode van 5 jaar de lekkage is gesignaleerd door 
het monitoringsstelsel en dan maatregelen zijn getroffen om deze calamiteitsituatie 
weg te nemen. 

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenmodel 
MicroFem. Voor dit model is gekozen omdat de grondwaterstroming door de 
ondergrond met dit model schematisch kan worden weergegeven. Op grond van 
een berekend patroon van de grondwaterstroming onder de huidige (bekende) 
omstandigheden kunnen hiermee diverse (toekomstige) situaties worden 
gesimuleerd. 

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden 
gehanteerd: 

De diverse waterlopen in de regio draineren het eerste watervoerende pakket. 
Dit betekent dat vanaf de stortplaats een alzijdige afstroming plaats vindt 
richting omringende waterlopen, zoals de Azelerbeek, Bornse Beek en de 
Tusvelder Leiding; 
Aan de waterlopen is een gemiddeld peil toegekend, als resultante van het 
zomer- en winterpeil zoals dat door het waterschap wordt gehanteerd; 
De grondwaterstroming is gerelateerd aan het gemiddelde isohypsenpatroon dat 
op basis van lokale peilbuismetingen rondom de stort is afgeleid voor de jaren 
1996-2000. Het verschil tussen de enkele gemeten en berekende stijghoogten 
bedroeg gemiddeld ca. 0,1 m; 
Opgemerkt wordt dat in het 
meetpunten aanwezig zijn en 
grondwaterstroming onzeker is; 

buitengebied rondom de stortplaats geen 
derhalve de werkelijke en gesimuleerde 

Uitgegaan is dat in de toekomstige situatie de gehele stortplaats is voorzien van 
een onderafdichting met een ontwerpeis van 5 mm/jr. Aan het overige 
modelgebied is een neerslagoverschot van 0,9 mm/d toegekend; 
De verticaJe schematisatie is conform de geohydroJogische opbouw van het 
gebied, te weten een freatische deklaag en een watervoerend pakket met een 
totale dikte van ca. 10m. De tertiaire ondergrond is als geohydrologische basis 
beschouwd. 

Berekeningsresultaten 

On twerpsitua tie 
In figuur 7.1 is het isohypsenpatroon binnen het eerste watervoerende pakket 
weergegeven. Herkenbaar is de alzijdige grondwaterstroming richting de diverse 
waterlopen rondom het stort. Ter plaatse van de stort overheerst een zuidwestelijke 
stromingscomponent. Aan figuur 7.1 zijn enkele stroombanen toegevoegd, 
waarlangs een waterdeeltje en daarmee ook chloride zich vanuit het stort gedurende 
10 jaar door het watervoerende pakket verplaatst. Op de stroombanen zijn met 
markers tijdstappen van 1 jaar aangegeven. 

Lekkend percolaat ver,spreidt zich met name richting de {zuid)westelijk gelegen 
Tusvelder Leiding. De waterlopen 12-0-2-1 ten westen, en 1 5-1-0-5 ten zuidoosten 
van de stortplaats, bevinden zich op zulke korte afstanden van de stortplaats dat het 
percolaat binnen enkele jaren deze waterlopen kan hebben bereikt. 
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De transportweg van chloride richting de Tusvelder Leiding is in ieder gavel van 
langere duur (orde van grootte 5-20 jaar). Gesteld wordt dat de verspreiding van 
chloride gedurende 10 jaar voldoende groot is om de waterlopen stroomafwaarts 
van de stort te bereiken. 

Opgemerkt wordt dat het geconcentreerde percolaat sterk wordt verdund binnen het 
eerste watervoerende pakket. Uitgaande van percolaat met een chlorideconcentratie 
van 1.000-5.000 mg/l en een gemiddelde chlorideconcentratie van 35 mg/l in het 
watervoerende pakket, neemt de chlorideconcentratie van het percolaat, na 
volledige menging in het watervoerend pakket, af tot 100-250 mg/l. Onzeker hierbij 
is in hoeverre deze concentratietoename van chloride in het watervoerend pakket te 
onderscheiden is van de natuurlijke chloridefluctuaties. 

Lekkage over 10 % stortoppervlak 
Figuur 7.2 vertoont een vergelijkbaar isohypsenpatroon. Immers het effect van een 
toegenomen voeding aan het grondwatersysteem over 10 % van het stortoppervlak 
op de grondwaterstroming is beperkt. Vanuit een veronderstelde lekkage in de 
zuidwesthoek van het stort zijn enkele stroombanen van een chloridedeeltje binnen 
het watervoerende pakket gedurende 5 jaar gesimuleerd (tijdstap 1 jaar). Ook hier is 
de transportroute naar omliggende waterlopen gericht. Het bereiken van de 
Tusvelder Leiding is vanuit deze zuidwesthoek van het stort binnen 5 jaar niet 
waarschijnlijk. Eerder zullen de waterlopen 12-0-2-1 en 15-1-0-5 worden vervuild 
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geldt dat sterke verdunning van het percolaat in het watervoerende pakket optreedt. 
Berekend is dat de chlorideconcentratie in het percolaat na volledige menging in het 
watervoerend pakket afneemt van circa 1.000-5.000 mg/l naar circa 250-800 mg/l. 
Ondanks dat sterke verdunning optreedt, is deze verhoging van de 
achtergrondconcentratie in het watervoerend pakket in het veld meetbaar. 

Risico per afvalaanbodalternatief 
Aangezien de betrouwbaarheid van de onderafdichting na verloop van tijd minder 
kan worden, dient de bovenafdichting (die eenvoudiger kan worden gerepareerd en 
vervangen) na een bepaalde periode de beschermende functie van de 
onderafdichting over te nemen. In artikel 4 van het nieuwe Stortbesluit 
bodembescherming dat vanaf 13 juli 2001 geldig is, wordt aangegeven dat de 
bovenafdichting maximaal 30 jaar na het aanleggen van de onderafdichting moet 
worden gerealiseerd. 

Bij aile in het MER beschouwde afvalaanbodalternatieven is het risico van lekkage 
van percolaat door de onderafdichting aanwezig. Dit risico is minder belangrijk, 
naarmate het afvalaanbod per jaar groter is en de stortplaats dientengevolge sneller 
vol is en sneller van een bovenafdichting wordt voorzien. Zoals aangegeven in 
hoofdstuk 5 wordt de bovenafdichting in het "Beperkt aanbod alternatief", de 
"Voorgenomen activiteit" en "Het maximum aanbod alternatief" aangebracht na 
respectievelijk 28, 13 en 8 jaar. Voor aile alternatieven geldt derhalve dat de 
bovenafdichting binnen 30 jaar na aanleg van de stortcompartimenten 4b tim 8 
wordt aangebracht, zodat het risico van bodem- en grondwaterverontreiniging door 
percolaat bij deze compartimenten gering is. Aileen in het "Beperkt aanbod 
alternatief" zullen de reeds benutte compartimenten 1 tim 4a niet binnen 30 jaar 
worden voorzien van een bovenafdichting. 
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7.5 Oppervlaktewater 

De directe emissies naar oppervlaktewater bestaan uit de lozingen van niet 
verontreinigd grondwater en hemelwater naar omringende sloten. Daarnaast is 
sprake van een indirecte emissie, aangezien afvalwater, waaronder het effluent van 
de eigen percolaatzuivering, wordt afgevoerd naar de RWZI "Almelo-Sumpel". Het 

. effluent van deze RWZI wordt geloosd op de Nieuwe Graven (waterloop nummer 
11 ). 

De RWZI "Almelo-Sumpel" is een oxydatiesloot (type carrousel) met een 
ontwerpcapaciteit van 115.000 i.e. De maximale hydraulische capaciteit van de 
RWZI bedraagt 5.200 m3/uur. In het ontwerp is uitgegaan van een DWA van 1.530 
m 3/uur. In 1999 heeft de RWZI bijna 8,4 miljoen m3 afvalwater gezuiverd. Informatie 
over influent- en effluentkwaliteit van de RWZI in 1999 is gepresenteerd in tabel 
7.11. 

Tabel 7.11: Influent- en effluentkwaliteit RWZI "Almelo-Sumpel" 

PARAMETER INFLUENT- EFFLUENT- ZUIVERINGS-
KWALITEIT KWALITEIT RENDEMENT 

BZV [ mg/I] 244 6.0 97.5 % 
CZV [mg/ll 697 53 92,4 % 
TZV [ kg/dag] 18.891 2.477 86.9 % 
Chloride [mg/ll 163 159 2.5 % 
P-totaal [mgll] 7,9 2 74.7 % 
Kjeldahl-stikstof [mg Nil] 48,7 4,4 91.0 % 
Ammonium stikstof [mg N/Il 30,6 1.7 94.4 % 
Nitraat [mg N/Il 0- 2,1 -

Door de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt zal maximaal 12 m3 afvalwater 
per uur naar de RWZI worden afgevoerd (zie paragraaf 4.7.4). Dit is minder dan 1 % 
van de DWA. Zelfs wanneer het gehele jaar van een dergelijke hoeveelheid 
afvalwater sprake zou zijn, dan nog is dit slechts 1 % van de totale door de RWZI 
gezuiverde hoeveelheid afvalwater in 1999. Het effect van lozing van afvalwater 
door de afvalverwerkingsinrichting is derhalve in kwantitatief opzicht zeer beperkt. 
Dit geldt voor aile in het MER beschouwde afvalaanbodalternatieven. 

De periode tot aan het moment van aanbrengen van de bovenafdichting op de 
stortplaats is in het alternatief met het geringste afvalaanbod het langst, zodat in dat 
alternatief ook het langst percolaat naar de RWZI wordt afgevoerd. 

Jaarlijks wordt circa 0,4 miljoen kg N-Kjeldahl op de RWZI aangevoerd. Hiervan is 
ruwweg 3% afkomstig van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt, wanneer 
wordt uitgegaan van 500 mg/I N-Kj in het door de inrichting geloosde afvalwater. 

In de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" is het N-Kj gehalte van 
het door de inrichting geloosde percolaat circa 90 % lager, waardoor de bijdrage aan 
N-Kj belasting van de RWZI verder afneemt. 

De bijdrage van het percolaat van Elhorst-Vloedbelt aan de belasting van de RWZI 
met BZV en CZV bedraagt respectievelijk slechts circa 3 en circa 2 procent. 

K2303.AO/R025/GB/IP - 95 - 24 september 2001 



Twence B.V. 
MER Afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

De effecten van de afvalwaterlozing door de afvalverwerkingsinrichting Elhorst
Vloedbelt op de RWZI (en daarmee op het oppervlaktewater waar de RWZI zijn 
effluent loost) worden derhalve ook in kwalitatief opzicht zeer beperkt geacht. 

7.6 landschap, geomoriologie, cultuurhistorie en archeologie 

In aile in dit MER beschouwde afvalaanbodalternatieven wordt uiteindelijk dezelfde 
eindvorm van de stortplaats gerealiseerd. Ook de afwerking en beplanting is in deze 
alternatieven gelijk (conform het vastgestelde landschaps- en beplantingsplan). De 
definitieve afwerking van de stortplaats (de definitieve landschappelijke inpassing) 
vindt echter op verschillende momenten plaats (voorgenomen activiteit: in 2014; 
beperkt aanbod alternatief: in 2029; maximum aanbod alternatief: in 2009). 

Geomorfologie 
Op de locatie van de in nog gebruik te nemen stortcompartimenten zal de 
geomorfologie van het huidige landschap geheel verdwijnen. Op deze plaats zelf zijn 
echter geen bijzondere geomorfologische waarden aanwezig. Beekdalen, bolle akkers 
en steilranden zijn aile rondom het terrein van de afvalverwerkingsinrichting gelegen. 

Uiteindelijk ontstaat wei een nieuwe kunstmatige heuvel in het landschap, waardoor 
de oorspronkelijke landvorm verandert. Deze vorm zal als kunstmatig herkenbaar 
blijven. Dit effect is gelijk voor aile beschouwde alternatieven. 

Landschap (aanleg- en gebruiksfase) 

Structuur en relaties 
De hooggelegen vochtige heideontginningen binnen het terrein van Twence worden 
in gebruik genomen, en zullen daardoor niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Op de 
nog niet benutte delen van de stortplaats (de fasen II en III) zijn geen belangrijke 
structuurelementen (zoals beekdalen, of linea ire elementen zoals hoofdwegen en 
spoorlijnen) aanwezig. Wei is het gebied tijdens de aanleg- en gebruiksfase relatief 
ge'isoleerd van de omgeving. Het wegenpatroon is ter plaatse van het terrein 
onderbroken. Deze effecten zijn voor aile alternatieven gelijk. 

Het beeld van de berging in het landschap 
Op de locatie wordt de stortplaats als hoog element verder uitgebreid in het 
landschap. De stortplaats zal in het begin vooral opvallen door de onafgewerkte 
bovenzijde, en steile nog onafgewerkte hellingen aan de binnenzijden. Effecten op 
het landschap zijn in deze fase af te meten aan de toegenomen hoogte en breedte 
van de stortplaats, die er nog onafgewerkt bij ligt, en het zicht erop. 

Door de inbruikname van fase II en III van de stortplaats wordt de afstand van de 
stortplaats tot enkele nabijgelegen woningen kleiner. Het beeld van het landschap 
vanuit deze woningen zal hierdoor meer door de stortplaats gedomineerd worden, de 
top komt circa 200 meter dichterbij. Tijdens de gebruiksfase is hierbij zicht op het 
onbegroeide afdekmateriaal. 
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De hinder kan beperkt worden door de vulling in de westzijde van de stortplaats (de 
westzijde van vak 7) in een relatief korte periode aan te brengen, en te voorzien van 
een eerste afdichting. Dit is met name van belang voor de strook dichterbij de 
woningen gelegen. 

De zichtbaarheid van de stortplaats in het nieuwe landschap verder van de 
stortplaats af gelegen zal, net als in de huidige situatie, vooral afhangen van de 
beslotenheid van het landschap ter plaatse. De toegenomen hoogte van de 
stortplaats heeft daarbij relatief weinig effect, aangezien deze ook in de huidige 
situatie al hoger is dan de gemiddelde boomhoogte. Zie de afbeelding hieronder. 
Indien het beekdallandschap open blijft, zal de stortplaats vooral vanuit het dal van 
de Bornse beek goed iichtbaar blijven. Net als in de huidige situatie zal van de 
stortplaats in de omgeving van de Tuschvelder es niet veel te zien zijn, door de grote 
beslotenheid ter plaatse. 

Open landschap 
a.planting dichtbij berging h .. tt 
aile ..... chtbij .ffu:.1 

Afvalbcrg;ng (schmalisen) 

9d.latcn lanclschap 
Afsehcrming daa, btplantlng in het landschap 

Afvalbcrging (schmallsch) 

Afbeelding: Zichtbaarheid van de berging 

Landschap (nazorgfase) 

Structuur en relaties 

f---I 
o /0'" 

WQQI"IICI!I<' 

Indien de stortplaats volgens de voorgenomen plannen wordt afgedekt en beplant 
zal de stortplaats minder afgesloten van het landschap zijn. Zo kan er toegang via 
wandelpaden worden gecreeerd. 
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Het beeld van de stortplaats in het landschap 
Indien de stortplaats volgens de voorgenomen plannen wordt afgedekt en beplant, 
zal zij in het geheel opgenomen kunnen worden in het stedelijk uitloopgebied van 
Almelo. De struwelen en de open ruimten in dit inrichtingsplan zijn zo gesitueerd dat 
zij aansluiten op bestaande bosjes in het omringende landschap. De relatief flauwe 
hellingen van de stortplaats maken de stortplaats goed te belopen, en de aansluiting 
op het omringende landschap zal ook voor de wandelaar waarneembaar zijn. Door de 
flauwe hellingen zal de stortplaats bovendien op afstand meer natuurlijk lijken dan de 
vaker voorkomende steile stortplaatsen. Een natuurlijker groene aanblik wordt 
blijkens veel belevingsonderzoek, door de meeste waarnemers positief gewaardeerd. 

Cultuurhistorie 
De historische hoofdstructuur blijft intact, ook de meeste historisch geografische 
relicten blijven bestaan. Dit geldt voor aile alternatieven. 

Archeologie 
Tijdens de aanlegfase van de stortcompartimenten 4b tim 8 kunnen mogelijk 
effecten optreden op het historisch bodemarchief. Het grootste deel van de 
oppervlakte kent een lage archeologische verwachtingswaarde (zie paragraaf 6.7). 
De nog in gebruik te nemen stortcompartimenten kennen ook een klein gebied met 
een middelhoge verwachtingswaarde, namelijk dat deel van compartiment 6a 
waarop het bosje met zanddennen aanwezig is. Indien deze grand bij aanleg van het 
stcrtcompart:ment cntgraven '.''lordt, verdient het aanbeve!ing deze nrnnn to:> v·_·-- --

onderzoeken op potentiele archeologische waarden in een vroeg stadium. 

Tijdens de nazorgfase van de stortplaats zullen geen graafwerkzaamheden meer 
verricht worden en zijn er geen effecten op het historisch bodemarchief te 
verwachten. 

Het bovenstaande geldt voor aile in dit MER beschouwde afvalaanbodalternatieven . 

7.7 Ecologie 

Bij de aanleg van nieuwe stortcompartimenten (de compartimenten 4b tim 8) zal aile 
daar aanwezige vegetatie en de daarin voorkomende fauna verdwijnen. Daarbij 
wordt opgemerkt dat op de afvalverwerkingslocatie geen bijzondere natuurwaarden 
aanwezig zijn. 

Effecten op de vegetatie en natte milieus in de omgeving van de afvalberging 
zouden eventueel op kunnen treden door veranderingen in de hydrologie, waardoor 
de groeiplaatsomstandigheden veranderen. In de aanlegfase van de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt worden echter geen of mogelijk zeer 
geringe effecten verwacht op de hydrologie in de omgeving (zie rapport" Aanvullend 
geohydrologisch onderzoek afvalberging Elhorst Vloedbelt", Grontmij - 1993). Het 
effect op de vegetatie, en de beekmilieus in de omgeving is dus gering te noemen. 

Factoren die de fauna kunnen bernvloeden tijdens de aanleg- en gebruiksfase van de 
stortcompartimenten zijn met name verstoring door geluid en menselijke 
aanwezigheid. 
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Op de locatie Elhorst-Vloedbelt blijft hinder door licht beperkt, aangezien afval 
uitsJuitend in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur) wordt gewerkt. 

Verstoring vanwege geluid kan optreden door verkeer en graafwerkzaamheden. Er is 
slechts een beperkt aantal studies verricht naar verstoring van vogels door geluid. 
De studies hebben met name betrekking gehad op verstoring door continue 
geluidbronnen: wegverkeerslawaai (Altenburg en Wymenga, 2001). Er zijn geen 
onderzoeken bekend die betrekking hebben op verstoring vanwege discontinu geluid. 
Tevens is niet of nauwelijks bekend hoe de verschillende voorkomende faunasoorten 
(niet aileen vogels) reageren op geluid. 

Er zijn geen specifieke drempelwaarden vastgesteld voor verstoring. In een rapport 
van Altenburg en Wymenga (2001) wordt het volgende gesteld: "De enkele 
genoemde drempelwaarden in de literatuur hebben betrekking op continue 
geluidbronnen, en lopen uiteen van 42-52 dB(A) voor broedvogels van bosgebieden, 
47 dB(A) voor weidevogels in open gebied en 60 dB(A) voor een Vireo in de VS". 
De drempelwaarde van 47 dB(A) is afkomstig van onderzoek van Reijnen (1995). 
Zoals aangegeven in paragraaf 7.2 zijn de berekende equivalente geluidniveaus ten 
gevolge van de afvalverwerkingsinrichting op nagenoeg aile rekenpunten in de 
omgeving van de stortplaats lager dan 47 dB(A). De niveaus van geluidpieken zijn op 
bijna aile rekenpunten wei hoger dan 47 dB(A). 

In de directe omgeving van de afvalverwerkingsinrichting zal daarom welnlg 
verstoring optreden vanwege geluid. De (beperkte) aanwezigheid van mensen kan 
tot enige verstoring leiden op de stortplaats zelf. Buiten de inrichting zal deze 
invloed nog kleiner zijn te meer daar een groat deel van het omringende gebied aan 
het zicht onttrokken is vanwege bossages. 

Na de gebruiksfase worden positieve effecten verwacht op fauna en flora. Bij 
beplanting van de afvalverwerkingsinrichting conform het Landschaps- en 
beplantingsplan d.w.z. met struwelen en gras met ruigtekruiden, zal zich op de 
locatie een nieuw ecosysteem vormen, indien de inrichting voldoende met rust 
wordt gelaten. De nieuwe inrichting is kleinschalig, en vooral gunstig voor 
zangvogels, vlinders en andere insecten. In de nazorgfase wordt ook geen effect op 
de vegetatie in de omgeving verwacht, omdat er zeer weinig invloed zal zijn op de 
hydrologie in de omgeving. 

In de nazorgfase zal uitsluitend bij aanleg van de bovenafdichting sprake zijn van 
hinder. Buiten deze werkzaamheden worden in de nazorgfase aileen positieve 
effecten verwacht vanwege de toegenomen oppervlakte struwelen en gras met 
ruigtekruiden. Ook de bosjes in de omgeving kunnen profiteren van de aanwezigheid 
van brede stukken gras met ruigtekruiden. 

Het verschil tussen de 3 in dit MER beschouwde afvalaanbodalternatieven is gelegen 
in de duur van de exploitatiefase en de aantallen voertuigen plus de daarmee 
gepaard gaande gelui.dbelasting. Over de geluidbeJasting is reeds gesteld dat deze 
naar verwachting tot weinig verstoring zal lei den. De verschillen tussen de drie 
aanbod alternatieven zijn relatief klein, dus zal deze factor weinig onderscheidend 
zijn. Oit zal naar verwachting oak gelden voor de aanwezigheid van vaertuigen. 
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Het grootste verschil zit in de duur van de exploitatie en daarmee ook het aantal 
jaren waarna het Landschapsplan wordt gerealiseerd. Hoe eerder, hoe beter m.a.w. 
het grootste aanbod geeft een kortere exploitatieduur en daarom minder verstoring. 

7.8 Externe veiligheid 

Gelet op de aard van de activiteiten binnen de afvalverwerkingsinrichting Elhorst
Vloedbelt zou de externe veiligheid kunnen worden bei'nvloed door brand en 
explosie. Daarnaast is in het kader van de externe veiligheid aandacht nodig v~~r de 
verkeerssituatie ter plaatse. 

Brand/explosie 
In de startplaats wordt startgas gevormd bij de anaerobe microbiologische 
afbraakprocessen van organisch materiaal. Het betreft een energierijk gasmengsel, 
aangezien het stortgas voar 50-55 % uit methaan bestaat. Methaan kan met 
zuurstof een explosief mengsel vormen. 

Het stortgas wordt geforceerd onttrokken, zodat het niet ongecontroleerd door de 
ondergrond kan verplaatsen naar bijvoorbeeld kelders in de omgeving en daar door 
ophoping explosieve mengsels kan vormen. 

Bij de stortgasonttrekkingsinstallatie bestaat een kans op explosie/brand, doordat 
potentieel brandbaar en explosief gas wOldt verwer'kt. DOOr een adequaat antwerp 
en onderhoud van de stortgasinstallaties wordt de kans op een calamiteit echter 
klein geacht. Mocht toch een explosie optreden, dan zal het risico voor de omgeving 
zeer gering zijn, aangezien de afstand tussen de stortgasinstallatie en woningen 
groot is. 

Tevens wordt opgemerkt dat diverse maatregelen zijn getroffen am brand en 
explosies te voorkomen. Zo gelden bij aile bedrijfsonderdelen waar stortgas in 
aanzienlijke mate aanwezig is of kan zijn, rook- en vuurverboden. Ter plaatse zijn 
opschriften "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN" aangebracht en geldt in een 
gebied met een straal van 30 meter een rookverbod. Teneinde ophoping van 
stortgas te voorkomen wordt ook het percolaatsysteem ontgast. Het in het 
percolaatsysteem aanwezige stortgas wordt door middel van gasscheidingsput 
verwijderd. In het percolaatsysteem zijn de pompen explosievrij opgesteld. Op basis 
van het geformuleerde acceptatiebeleid voar de inrichting Elharst-Vlaedbelt mogen 
geen explosieve, brandende en smeulende afvalstoffen op de locatie worden 
aangevoerd. 

Gelet op bovenvermelde maatregelen wordt de kans op brand en explosie gering 
geacht. Mocht er tach een dergelijke situatie ontstaan, dan treedt het 
bedrijfsnoodplan voor de afvalverwerkingsinrichting in werking. Dit plan is in 
samenspraak met de brandweer opgesteld en door de brandweer goedgekeurd. 

In aile in dit MER .. beschouwde afvalaanbodalternatieven zal sprake zijn van 
stortgasproductie en -onttrekking en dus van enig risico. De totale hoeveelheid 
stortgas die door de stortplaats zal worden geproduceerd, zal echter in het "Beperkt 
aanbod alternatief" het kleinst zijn, aangezien naar verwachting in dat alternatief de 
minste hoeveelheid organisch afval zal worden verwerkt. 
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Verkeersveiligheid 
De aanvoer naar de afvalverwerkingslocatie zal maximaal 3.000 ton/dag zijn. Zoals 
aangegeven in paragraaf 4.2 zullen bij een dergelijke aanvoer 263 voertuigen per 
dag te locatie, bezoeken. De verkeersintensiteit op de Almelosestraat bedraagt 
momenteel circa 12.300 voertuigen per dag, zodat de bijdrage hieraan van de 
voertuigen voor de afvalverwerkingsinrichting beperkt is. Desondanks zijn ten 
behoeve van een maximale verkeersveiligheid verkeerslichten geplaatst op de T
kruising die gevormd wordt door de Almelosestraat en de toegangsweg tot de 
inrichting. De externe veiligheidsrisico's in verband met het afvaltransport worden 
dan ook zeer beperkt geacht. 

In de andere in dit MER beschouwde afvalaanbodalternatieven is de aanvoer (en dus 
ook het aantal voertuigen) geringer, hetgeen gunstig is uit het oogpunt van 
verkeersveiligheid. Daar staat tegenover dat de periode waarin afval wordt 
aangevoerd wei langer is. 

7.9 Energie 

7.10 

Het energieverbruik bij de aanvoer en verwerking van afvalstoffen zal in de 
beschouwde alternatieven ongeveer gelijk zijn (aangezien de totale hoeveelheid 
gestort afval in aile alternatieven ongeveer gelijk zal zijn !) a'is aangenomen mag 
worden dat de soort transportvoertuigen en de transportafstanden in de toekomst 
niet wezenlijk veranderen. 

Het energieverbruik bij de zuivering van percolaat is afhankelijk van de hoeveelheid 
percolaat en zal dus het geringst zijn in het "Maximum aanbod alternatief", waarbij 
de bovenafdichting het snelst wordt aangebracht. 

In de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" zal sprake zijn van een 
hoger energieverbruik als gevolg van de extra pompen. 

De energieproductie door het nuttig toepassen van stortgas zal naar verwachting het 
grootst zijn in het "Maximum aanbod alternatief" in combinatie met de 
inrichtingsvariant "Benutten stortgas". 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

In deze paragraaf wordt het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) samengesteld, 
rekening houdend met de milieugevolgen van de beschouwde alternatieven en 
inrichtingsvarianten, zoals beschreven in voorgaande paragrafen. 
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Geluid 
Zoals aangegeven in paragraaf 7.2.3 overschrijden de berekende geluidniveaus in de 
rekenpunten 8, 9, 10 en 13 de vastgestelde grenswaarden voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 41 dB(A). Dit geldt niet aileen voor het 
"Maximum aanbod alternatief", maar ook voor de "Voorgenomen activiteit" en het 
"Beperkt aanbod alternatief" (zij het in mindere mate). De overschrijding blijft 
evenwel beperkt tot maximaal 6 dB(A). Derhalve wordt de periode waarin sprake is 
van geluidemissies ten gevolge van de activiteiten binnen de 
afvalverwerkingsinrichting belangrijker geacht voor het samenstellen van het MMA 
dan de omvang van de geluidemissies. De periode met geluidemissies is het kortst in 
het "Maximum aanbod alternatief". De beschouwde inrichtings- en 
uitvoeringsvarianten hebben per definitie een positief effect en maken derhalve deel 
uit van het MMA. 

Geur 
V~~r aile beschouwde afvalaanbodalternatieven geldt dat geen overschrijding zal 
plaatsvinden van de in de vergunning van 1993 opgenomen voorschriften inzake 
geurimmissieniveaus in de omgeving van de afvalverwerkingsinrichting. De 
hoeveelheid afval die dagelijks op het stortfront wordt verwerkt, heeft slechts een 
beperkte invloed op de ligging van de berekende geurcontouren. Derhalve wordt de 
periode waarin sprake is van geuremissies ten gevolge van de activiteiten aan het 
stortfront belangrijker geacht voor het samenstellen van het MMA dan de omvang 
van de geuremissie verbonden Elan de activiteiten op het stortfront. De periode met 
geuremissies aan het stortfront is het kortst in het "Maximum aanbod alternatief". 
De inrichtingsvariant "Reductie geuremissie" (onderdeel vernevelen speciale 
vloeistof) heeft een positief effect en maakt derhalve deel uit van het MMA. 

Stof 
De emissie van fijn stof binnen de afvalverwerkingsinrichting is gerelateerd aan de 
verwerkte hoevee/heid afval. In het "Beperkt aanbod alternatief" is de emissie van 
fijn stof dan ook het gering st. Echter de periode waarin stofemissie plaatsvindt is het 
langst in genoemd a/ternatief, aangezien de levensduur van de stortp/aats toeneemt 
naarmate het afvalaanbod afneemt. Uit het verrichte stofonderzoek (zie bijlage 10) is 
gebleken dat de emissie van fijn stof door de afvalverwerkingsinrichting niet leidt tot 
een vast te stellen verhoging van de concentratie fijn stof in de lucht buiten de 
inrichtingsgrenzen. Het aspect stof wordt dan ook niet relevant geacht voor de 
samenstelling van het MMA. 

Stortgas 
De totale hoeveelheid stortgas die naar de atmosfeer zal ontwijken, is moeilijk te 
kwantificeren, omdat geen goede prognoses inzake aanbod en samenstelling van het 
op de locatie Elhorst-Vloedbelt te storten afval beschikbaar zijn. De 
stortgasproductie zal het grootst zijn in het "Maximum aanbod alternatief" als 
voldoende vocht in het stort aanwezig is voor het microbiologische afbraakproces 
van organisch materiaal. In dat alternatief zal de stortplaats echter ook het snelst vol 
zijn, zodat de bovenaf~ichting relatief snel wordt aangebracht en minder stortgas zal 
ontsnappen naar de atmosfeer. Aangezien het beleid gericht is op het zo weinig 
mogelijk storten van afval met een hoog organisch stofgehalte, wordt het predikaat 
meest milieuvriendelijk toegekend aan het "Beperkt aanbod alternatief". 
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Bodem en grondwater 
In geen van de beschouwde alternatieven vinden directe emissies van verontreinigd 
water naar bodem en grondwater plaats. In aile alternatieven wordt binnen 30 jaar 
na aanleg van de stortcompartimenten 4b tim 8 een bovenafdichting gerealiseerd, 
zodat het risico van lekkages door de onderafdichting van deze compartimenten (als 
gevolg van een afnemende dichtheid door aantasting van de toegepaste 
afdichtingsmaterialen) in aile alternatieven beperkt is. Aileen in het "Beperkt aanbod 
alternatief" zullen de reeds benutte compartimenten 1 tim 4a niet binnen 30 jaar 
worden voorzien van een bovenafdichting. Theoretisch is de kans op lekkage het 
kleinst in het "Maximum aanbod alternatief". 

Oppervlaktewater 
In aile beschouwde alternatieven wordt door de afvalverwerkingsinrichting maximaal 
12 m3/uur aan afvalwater afgevoerd naar de RWZI, hetgeen slechts een zeer beperkt 
deel is van de totale hoeveelheid door de RWZI te zuiveren afvalwater. In het 
"Beperkt aanbod alternatief" wordt de bovenafdichting later aangebracht dan in de 
andere beschouwde alternatieven, zodat de periode waarin percolaat wordt 
afgevoerd naar de RWZI in genoemd alternatief langer is. De verontreinigingsgraad 
van het afvalwater zal in de beschouwde alternatieven niet veel verschillen (in de 
toekomst zal in hoofdzaak methanogeen percolaat door de stortplaats worden 
geproduceerd). In de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" zal het 
gehalte N-Kjeldahl van het voorgezuiverde percolaat lager zijn. 
Gelet op het bovenstaande is het "Maximum aanbod alternatief" in combinatie met 
de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" wat het aspect 
oppervlaktewater betreft als meest milieuvriendelijk aan te merken. 

Landschap 
De eindvorm en afwerking van de stortplaats is in aile beschouwde alternatieven 
gelijk, zodat de alternatieven op termijn qua landschappelijke inpasbaarheid identiek 
zijn. In de gebruikfase van de stortplaats treedt evenwel visuele hinder op, doordat 
tijdelijk onbegroeid afdekmateriaal zichtbaar is. Deze vorm van hinder treedt het 
minst op in het "Maximum aanbod alternatief", omdat de diverse del en van de 
stortplaats in dat alternatief het snelst op eindhoogte worden gebracht en worden 
afgewerkt. 

Geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie 
Op de aspecten geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie zijn er geen verschillen 
tussen de beschouwde alternatieven en inrichtingsvarianten. Deze aspecten spelen 
dan ook geen rol bij de aanwijzing van het MMA. 

Ecologie 
In aile alternatieven en inrichtingsvarianten kan sprake zijn van verstoring van fauna 
door met name geluid en bewegingen binnen de afvalverwerkingsinrichting. 
Piekgeluiden worden vooral veroorzaakt door de containerhandling, die in aile 
alternatieven plaatsvindt. Vanuit ecologisch oogpunt lijkt derhalve met name het 
alternatief met de ko~ste gebruiksperiode van de stortplaats het predikaat meest 
milieuvriendelijk te verdienen, en dat is het "Maximum aanbod alternatief". 
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Externe veiligheid 
In aile beschouwde alternatieven is sprake van stortgasproductie en -onttrekking op 
de afvalverwerkingslocatie, zodat er een risico van explosie en brand is. Oit risico is 
evenwel beperkt. Bij een explosie komt de externe veiligheid bovendien niet in 
gevaar, aangezien de afstand tussen de stortgasonttrekkingsinstallatie en de 
woningen in de omgeving groot is. 
Aangezien het aantal voertuigen met bestemming afvalverwerkingsinrichting slechts 
een beperkt deel is van het totaal aantal voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van 
de Almelosestraat, en bovendien verkeerslichten zijn geplaatst op de T-kruising die 
gevormd wordt door de Almelosestraat en de toegangsweg tot de 
afvalverwerkingsinrichting, is in aile beschouwde afvalaanbodalternatieven sprake 
van voldoende verkeersveiligheid. 
Gelet op het bovenstaande speelt het aspect externe veiligheid geen rol van 
betekenis bij het. aanwijzen van het MMA. 

Energie 
Vanuit energetisch oogpunt kan het "Maximum aanbod alternatief" in combinatie 
met de inrichtingsvariant "Benutten stortgas" als MMA worden aangemerkt. Het 
energieverbruik bij de zuivering van percolaat zal namelijk het geringst zijn in het 
"Maximum aanbod alternatief", waarbij de bovenafdichting het snelst wordt 
aangebracht en dus het minste percolaat ontstaat. In genoemde inrichtingsvariant 
wordt de totale hoeveelheid onttrokken stortgas gebruikt voor 

In onderstaande tabel is per aspect aangegeven welke combinatie van beschouwde 
alternatieven en varianten als het meest milieuvriendelijk is aan te merken. 

ASPECT MEEST MILIEUVRIENDELlJK AL TERNATIEF 
Geluid Maximum aanbod alternatief + aile 

beschouwde inrichtings- en uitvoerings-
varianten 

Geur Maximum aanbod alternatief + uitvoerings-
variant "Reductie geuremissie" 

Stof -
Stortgas Beperkt aanbod alternatief 
Bodem en grondwater Maximum aanbod alternatief 
Oppervlaktewater Maximum aanbod alternatief + inrichtings-

variant "Verdergaande percolaatzuivering" 
Landschap Maximum aanbod alternatief 
Geomorfologie. cultuurhistorie en archeologie --
Ecologie Maximum aanbod alternatief 
Externe veiligheid -
Energie Maximum aanbod alternatief + inrichtings-

variant "Benutten stortgas" 

Conclusie: Op basis van bovenstaande tabel bestaat het MMA uit het "Maximum 
aanbod alternatief", uitgebreid met de varianten "Verdergaande percolaatzuivering", 
"Reductie geuremissie", "Benutten stortgas" en aile beschouwde inrichtings- en 
uitvoeringsvarianten voor het aspect geluid. 
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8. VERGELlJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

8. 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieugevolgen gepresenteerd van de 
voorgenomen activiteit en de beschouwde alternatieven. Dit hoofdstuk vormt 
hiermee in feite een samenvatting van hoofdstuk 7 (gevolgen voor het milieu). 

Bij de vergelijking van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt in milieugevolgen 
bij de "voorgenomen activiteit" (VA), het "beperkt aanbod alternatief" (BAA), het 
"maximum aanbod alternatief" (MAA) en het " meest milieuvriendelijk alternatief" 
(MMA). 

De alternatieven worden onderling vergeleken met als doel inzicht te krijgen in de 
verschillen in effecten. De vergelijking vindt zowel kwantitatief als kwalitatief plaats. 

Bij de vergelijking worden de volgende milieu-aspecten betrokken: geluid, geur, 
bodem en grondwater, oppervlaktewater, landschap, ecologie en externe veiligheid. 

In dit hoofdstuk wordt geen aandacht meer geschonken aan de aspecten stof, 
geomoriologie, cultuurhistorie en archeologie, omdat in hoofdstuk 7 reeds is 
aangegeven dat op deze aspecten geen relevante verschillen tussen de beschouwde 
alternatieven aanwezig zijn. 

8.2 Vergelijking alternatieven 

De belangrijkste milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de beschouwde 
alternatieven zijn samengevat in tabel 8.1. 

8.3 Voorkeursalternatief 

Het alternatief waarvoor Twence vergunning zal vragen wordt aangeduid als het 
MVoorkeursalternatief" . 

Ult de informatie in het MER blijkt dat het snel volstorten van de compartimenten op 
de locatie Elhorst-Vloedbelt (het "Maximum aanbod alternatief") uit milieuoogpunt 
aanbeveling verdient. Twence zal dan ook vergunning vragen voor het regulier 
storten van 310.000 ton afval per jaar (maximaal 2.000 ton/dag) en voor het 
tijdelijk storten van een grotere hoeveelheid afval (maximaal 3.000 ton/dag en 
525.000 ton op jaarbasis). 

Twence kiest niet voor aile onderdelen van het geformuleerde MMA, want: 

De inrichtingsvariant ".Reductie geuremissie" leidt weliswaar tot een reductie van de 
geurbelasting in de omgeving, maar heeft ook enkele belangrijke nadelen. Zo is naar 
verwachting de aankoop van aanzienlijke hoeveelheden afdekmateriaal nodig en zal 
het extra afdekmateriaal kostbare stortruimte in beslag nemen. 
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Bovendien geldt voor aile beschouwde afvalaanbodalternatieven dat geen 
overschrijding zal plaatsvinden van de in de vergunning van 1993 opgenomen 
voorschriften inzake geurimmissieniveaus in de omgeving van de 
afvalverwerkingsinrichting, zodat de noodzaak van extra maatregelen ontbreekt. 

Het realiseren van de inrichtingsvariant "Verdergaande percolaatzuivering" kan op 
termijn zinvol zijn. In overleg met het waterschap is evenwel besloten dit vooralsnog 
niet te doen. De huidige situatie qua lozingskosten voor Twence en qua belasting 
van de RWZI maken een verdergaande voorzuivering van percolaat nog niet nodig. 
Bovendien leent de huidige samenstelling van het percolaat zich niet goed voor een 
verdergaande zuivering in de vorm van nitrificatie/denitrificatie, aangezien de 
verhouding BZV/N-Kjeldahl ongunstig is en derhalve dosering van methanol 
noodzakelijk zou zijn. 

De effecten van de beschouwde inrichtingsvarianten voor het aspect "geluid" zijn 
beperkt. Uitsluitend de inrichtingsvariant "Wal aan zuidwest zijde overslagstation" 
wordt door Twence interessant geacht, omdat hiermee een aanzienlijke reductie van 
de maximale geluidniveaus in de rekenpunten 9 en 10 kan worden bereikt. Alhoewel 
uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 70 dB(A) voor 
piekgeluiden bij woningen niet zal worden overschreden, zal Twence bezien of 
realisatie van de wal haalbaar is. 

\'erder heeft Tvvence het vocrnemen 
realiseren d.w.z. een compactor in te zetten met een laag bronvermogen, opdat 
geen overschrijding van de referentieniveaus zal plaatsvinden. Een orienterend 
onderzoek naar de bronvermogens van compactoren heeft uitgewezen dat stillere 
compactoren voorhanden zijn dan de in eerste instantie in het akoestisch onderzoek 
aangehouden compactor met een bronvermogen van 112 dB(A). Zo is op de 
stortplaats van AVRI een compactor van 35 ton operationeel met een gemeten 
bronvermogen van 100 dB(A). Het bronvermogen van de compactor op de 
stortplaats De Wierde bleek tijdens metingen 109 dB(A) te bedragen. 

Twence wenst ook de inrichtingsvariant "Benutten stortgas" te realiseren, teneinde 
zoveel mogelijk elektriciteit met behulp van stortgas te produceren. De plaatsing van 
een extra gasmotor/generator/eenheid behoeft evenwel de instemming van Cogas. 
Aangezien de elektriciteitsopwekking met stortgas buiten de afvalverwerkings
inrichting plaatsvindt (bij Cogas in Almelo) zal deze inrichtingsvariant geen deel 
uitmaken van de vergunningaanvraag voor de locatie Elhorst-Vloedbelt. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de in hoofdstuk 4 vermelde milieubeschermende en 
emissiebeperkende maatregelen eveneens deel uitmaken van het 
"Voorkeursalternatief" . 
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Tabel 8.1: Vergelijking alternatieven 

BESTAANDE VOORGENOMEN 
TOESTAND ACTIVITEIT 

Geluid 

Geluidniveau in rekenpunt 8 (het punt I 41 dB(A) 45 dB(A) 
met de hoogste berekende (omgevingsgeluid) 
geluidbelasting t.g.v. de inrichting). 

Overschrijding grenswaarde equivalent I 0 4 dB{A) 
geluidniveau in rekenpunt 8. 

Overschrijding grenswaarde maximaal l 0 0 
geluidniveau. 
Geur 

Overschrijding toelaatbare geur- I Nee Nee 
immissieniveaus. 

Omvang geurcontour 1 Ge/m3 als 99,5 1 Beperkt (blijft binnen 1 25-50 m kleiner dan 
percentiel. inrichtingsgrens) in "Maximum aanbod 

alternatief" 

Stof 

Toename concentratie fijn stof in 
omgevingslucht. 

StortQas 

Duur periode met ontwijken stortgas 
naar atmosfeer (gerekend vanaf 2002) 

o 

jaar (als 
bovenafdichting snel 
wordt gerealiseerd) 

- 107 -

< 1 pg/m3 

13 jaar 

.... 

BEPERKT AANBOD MAXIMUM AANBOD 
AL TERNATIEF AL TERNATIEF 

44 dB(A) 47 dB(A) 

3 dB(A) 6 dB(A) 

0 0 

Nee Nee 

25-50 m kleiner dan I Tot circa 
in "Maximum aanbod vanuit 
alternatief" inrichting. 

850 m 
centrum 

< 1 pg/m3 < 1 pg/m3 

28 jaar 8-12 jaar 

-.,. 

MEEST 
MILIEUVRIENDELlJK 

AL TERNA TIEF 

41 dB(A) 

0 

0 

Nee 

Kleiner 
"Maximum 
alternatief" 

dan in 
aanbod 

(afname 
niet 
kwantificeerbaar) . 

< 1 pg/m3 

8-12 jaar 



Geproduceerde en benutte hoeveelheid 
stortgas (-- = kleinste hoeveelheid en 
+ + + = grootste hoeveelheid) 

Oppervlaktewater 

Totale hoeveeiheid percolaat afgevoerd 
naar RWZI (+ + = kleinste hoeveelheid 
en - = grootste hoeveelheid) 

Bijdrage percolaat aan belasting RWZ!. 

Duur periode waarin nog 
percolaatvorming kan optreden door 
infiltratie neerslag (gerekend vanaf 
2002). 

Be'invloeding effluentkwaliteit AWZI en 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

80dem en grondwater 

Directe emissies verontreinigd water 
naar bodem en grondwater. 

Risico lekkage percolaat door 
onderafdichting (+ + = kleinste risico 
en 0 = beperkt risico) 

Landschap 

Duur periode met visuele hinder door 
stortplaats (gerekend vanaf 2002) 

BESTAANDE 
TOESTAND 

++ 

8eperkt 

1 jaar (als 
bovenafdichting snel 
wordt gerealiseerd) 

Nihil 

N.v.t. 

++ 

o 

- 108 -

... 

VOORGENOMEN BEPERKT AANBOD MAXIMUM AANBOD MEEST 
ACTIVITEIT AL TERNATIEF AL TERNATIEF MILIEUVRIENDELlJK 

AL TEANATIEF 

+ ++ +++ 

o + + 

8eperkt 8eperkt 8eperkt 8eperkt 

13 jaar 28 jaar 8-12 jaar 8-12 jaar 

Nihil Nihil Nihil Nihil 

N.v.t. N.v.t . N.v.t. N.v.t. 

+ o + + 

13 jaar 28 jaar 8-12 jaar 8-12 jaar 



Beeld in het landschap na afwerking en 
beptanting stortplaats. 

Ecologie 

Duur periode rnet verstoring fauna door 
geluid en bewegingen (gerekend vanaf 
2002). 

Verstoring fauna door geluid en 
bewegingen. 

Externe veiligheid 

Risico explosie/brand t.g.v. stortgas. 

Gevolgen explosie/brand voor externe 
veitigheid. 

Gemiddetd aantal voertuigen per dag 
met bestemming afvalverwerkings
inrichting. 

Periode met afvaitransport (gerekend 
vanaf 2002). 

Verkeersveitigheid. 

BESTAANDE 
TOESTAND 

positief 

1 jaar (als 
eindafwerking snel 

plaatsvindt) 

Beperkt 

Beperkt 

Nihit 

o 

o 

++ 
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VOORGENOMEN 
ACTtVtTEIT 

positief 

13 jaar 

Beperkt 

Beperkt 

Nihil 

139 

13 jaar 

+ 

BEPERKT AANBOD 
AL TERNATtEF 

positief 

28 jaar 

Beperkt 

Beperkt 

Nihil 

106 

28 jaar 

+ 

MAXtMUM AANBOD 
AL TERNA TIEF 

positief 

8-12 jaar 

Beperkt 

Beperkt 

Nihil 

182 

8-12 jaar 

+ 

MEEST 
MtLtEUVRtENDELtJK 

AL TERNA TtEF 

positief 

8-12 jaar 

Beperkt 

Beperkt 

Nihil 

182 

8-12 jaar 

+ 



+
 

x 
+

 

+
 

+
 

+
 +
 

+
 

+
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9 . LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

9. 1 Inleiding 

Ingevolge artikel 7.10, lid 1, punt 9 van de Wet milieubeheer dient het MER een 
overzicht te bevatten van leemten in de beschrijvingen van de bestaande 
milieutoestand (en de autonome ontwikkeling daarvan) en van de leemten in de 
beschrijvingen van de milieueffecten van de beschouwde alternatieven. Het gaat 
daarbij om leemten ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. 

Het overzicht van leemten in kennis en informatie dient gepresenteerd te worden om 
een indicatie te krijgen van de volledigheid van de informatie voor de besluitvorming. 

9.2 Leemten/gevolgen voor de besluitvorming 

8ij de opstelling van het MER zijn de volgende leemten in informatie geconstateerd: 

Afvalaanbod 
Twence vraagt vergunning aan voor het storten van regulier 310.000 ton afval per 
jaar en maximaal 525.000 tonijaar, en voor het overslaan van circa 113.000 ton 
afval per jaar. Gezien de aanbodfluctuaties die op de landelijke markt voor het 
storten van afval kunnen optreden, kan het jaarlijks daadwerkelijk te verwachten 
aanbod niet exact worden voorspeJd. Voor de besluitvorming inzake de 
vergunningaanvragen wordt dit echter niet van belang geacht. Is het afvalaanbod 
namelijk Jager dan verwacht, dan nemen ook de diverse emissies op de 
afvalverwerkingslocatie af. De effecten van een gering afvalaanbod (circa 145.000 
ton/jaar) op de "Ievensduur" van de stortplaats (en daarmee op de periode waarin 
geur- en geluidemissies naar de omgeving zullen optreden) zijn in het MER 
beschreven. 

Geur-, geluid- en stofemissies 
De omvang van geur-, geluid- en stofemissies van de voorgenomen activiteiten op 
de locatie Elhorst-Vloedbelt is geraamd op basis van literatuurgegevens en resultaten 
van (eerdere) emissiemetingen. De in het MER gehanteerde emissiewaarden zijn 
reeel te achten kengetallen, die in de toekomst door metingen kunnen worden 
gecontroleerd. Emissiemetingen zullen derhalve deel uitmaken van het 
evaluatieprogramma (zie hoofdstuk 10). Aanvullende geur-, geluid- en/of 
stofbestrijdingsmaatregelen kunnen door de vergunningverlener worden 
voorgeschreven, indien de noodzaak hiervan uit de verrichte metingen blijkt. 

Luchtkwaliteit 
Er is geen goed beeld van de locale luchtkwaliteit ter plaatse van de locatie Elhorst
Vloedbelt. De dichtstbijzijnde meetstations van het landelijk meetnet bevinden zich 
namelijk niet nabij genoemde locatie. Aangezien de afvalverwerkingsinrichting niet 
gekenmerkt wordt door omvangrijke emissies van specifieke luchtverontreinigende 
componenten, zoals fijn stof, NOx, 502, onverbrande organische verbindingen en 
metalen, wordt de gepresenteerde informatie over de luchtkwaliteit toereikend 
geacht voor de besluitvorming over de vergunningaanvragen. 
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Afvalwaterlozing 
De hoeveelheid en samenstelling van in de toekomst te lozen (afval)waterstromen is 
hiet exact bekend; decijfers in het MER betreffen ramingen op basis van 
ervaringscijfers. Het is dan ook gewenst controlemetingen uit te voeren. Dergelijke 
metingen zullen dee I uitmaken van het evaluatieprogramma (zie hoofdstuk 10). 
Aangezien de in het MER gepresenteerde afvalwateremissiecijfers behoren bij een 
worst case situatie, wordt de huidige onzekerheid over de exacte omvang van de 
toekomstige emissies niet van belang geacht voor de besluitvorming over de 
vergunningaanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
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10. EVALUATIEPROGRAMMA 

10.1 Inleiding 

Mede op basis van het voorliggende MER zullen de Provincie Overijssel en het 
Waterschap Regge en Dinkel een besluit nemen ten aanzien van respectievelijk de 
vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de vergunningaanvraag 
ingevolgde de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Deze besluiten zijn onder 
andere gebaseerd op verwachte milieueffecten van de verschillende in het MER 
beschouwde alternatieven. 

Ingevolge artikel 7.39 van de Wet milieubeheer dienen de vergunningverlenende 
instanties de werkelijke gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te 
onderzoeken, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen. Voorspelde 
effecten en werkelijk optredende effecten moeten worden vergeleken, waarna 
zonodig aanvullende mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Hiertoe zal 
een evaluatieprogramma moeten worden opgesteld. 

Twence heeft enkele evaluatieonderwerpen geselecteerd (zie paragraaf 10.2.) en 
tevens een aanzet voor het evaluatieprogramma geformuleerd (zie paragraaf 10.3). 

1 0.2 Evaluatieonderwerpen 

Sij het bepalen van de inhoud van het evaluatieprogramma is onder meer gekeken 
naar de gebruikte voorspellingsmethoden en de geconstateerde leemten in kennis en 
informatie. Qua presentatie van het programma is aansluiting gezocht bij de 
milieuthema's zoals gehanteerd in onder andere het Nationaal Milieubeleidsplan (de 
milieueffecten van afvalverwerking dienen namelijk centraal te staan in het 
evaluatieprogramma). De evaluatieonderwerpen per milieuthema zijn weergegeven in 
tabel 10.1. In de tabel is tevens vermeld waarom een onderwerp in het programma 
is opgenomen. 

Daarnaast vindt monitoring plaats van het grondwater. De grondwaterkwaliteit wordt 
regelmatig onderzocht, teneinde te controleren of de getroffen bodembeschermende 
voorzieningen goed functioneren. De grondwatercontroles zijn vastgelegd in een 
monitoringsplan voor de locatie Elhorst-Vloedbelt. 
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Tabel 10.1: Overzicht evaluatieonderwerpen 

Milieuthema Evaluatieonderwerp Reden opname in evaluatieprogramma 

Verwijdering Aanbod te storten afval Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
Aanbod afval voor overslag Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
Aanbod op stort nuttig toepasbaar afval Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
Samenstelling te storten afval Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
Hoeveelheid reststoffen Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
percolaatzuivering Bedrijfsvoering-Beleidsontwikkeling 
Samenstelling reststoffen percolaatzuiv. 

Verstoring Geuremissie en -immissie Controle milieubelasting 
Geluidemissie en -immissie Controle milieubelasting 

Verspilling Energieverbruik en -productie Bedrijfsvoering 
Verbruik hulpstoffen percolaatzuivering Bedrijfsvoering 
Waterverbruik Bedrijfsvoering 
Verbruik bouwstoffen voor stortopbouw Bedrijfsvoering 
en milieumaatregelen 

Verspreiding Hoeveelheid effluent percolaatzuivering Contrale milieubelasting 
Samenstelling effluent percolaatzuivering Controle milieubelasting 
Emissies via overige (afval)waterstromen Controle milieubelasting 
Emissie stof Controle milieubelasting 

Aanzet tot evaluatieprogramma 

Het evaluatieprogramma geeft aan wie bepaalde metingen , bepelingen en/of 
berekeningen zou moeten verrichten, alsmede de frequentie van deze verrichtingen. 
In tabel 10.2 is een en ander weergegeven. 

De emissie- en verbruikcijfers van de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 
zijn van groot belang voor de evaluatie. Deze cijfers zullen normaliter vergaard en 
aangeleverd moeten worden door de beheerder van de afvalverwerkingsinrichting (al 
dan niet verplicht op basis van voorschriften in de vergunningen ingevolge de Wet 
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren). 

De werkelijke gevolgen voor het milieu moeten worden onderzocht. Dit betekent dat 
met de uitvoering van het evaluatieprogramma moet worden gestart, zodra de 
afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt weer in gebruik is genomen. 

De periodieke contrale van de grondwaterkwaliteit zal ook in de nazorgfase 
plaatsvinden. 
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Tabel 10.2: Evaluatieprogramma 

Milieuthema Meting/bepaling 

Verwijdering Aanbod te storten afval 
Aanbod afval voor overs lag 
Aanbod op stort nuttig toepasbaar afval 
Samenstelling te storten afval (3) 
Hoeveelheid reststoffen percolaatzuivering 
Samenstelling reststoffen perco/aatzuivering . 

Verstoring Geuremissie 
Geluidemissie 

Verspilling Energieverbruik 
Verbruik hulpstoffen percolaatzuivering 
Waterverbruik 
Verbruik bouwstoffen voor stortopbouw en 
milieumaatregelen 

Verspreiding Hoevee/heid effluent percolaatzuivering 
Samenstelling effluent percolaatzuivering 
Emissies via overige (afval)waterstromen 
Emissie stof 

(1 ) SA = Seheerder afvalverwerkingsinrichting 

(2) Conform vergunningvoorschriften 

(3) Sij uitvoering acceptatiebeleid 
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Uitvoering Frequentie 
door (1) 

SA Continu 
SA Continu 
SA Continu 
SA 1 x per jaar 
SA Continu 
SA 1 x per jaar 
SA (2) 
SA 121 
SA Continu 
SA Continu 
SA Continu 
SA Continu 

SA (2) 

SA (2) 
SA (2) 
SA (2) 
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INITIATIEFNEMER 

Twence B. V . Afvalverwerking 
Postbus 870 
7550 AW Hengelo 

Contactpersoon: J.J. Kroon 
Tel: 074 - 240 43 63 
Fax: 074 -240 43 33 

8EVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER 

ProVinoie Overijssel (coordinerend bevoegd gezag) 
Post bus 10078 
8000 G8 Zwolle 

Contactpersoon: 
Ing. R. Migchelsen 
Tel: 038-425 1485 
Fax: 038- 425 2630 

BEVOEGD GEZAG WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN 

Wat~rschap Regge en Dinkel 
Postbus 5006 
7600 GA Almelo 

Contactpersoon: 
Mevr. Ing. R.G . Brinks 
Tel: 0546-832 634 
Fax: 0546- 821176 
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OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
AlARA As low As Reasonably Achievable 
AMK Archeologische Monumenten Kaart 
AOO Afval Overleg Orgaan 
ARIS Afval Registratie en Informatie Systeem 
AROC Afval Registratie Onder Contract 
AVI Afval Verbrandings Installatie 
BA Beheerder Afvalverwerkingsinrichting 
BAA Beperkt Aanbod Alternatief 
BVOI Bureau Veritas Ouality International 
BZV Biochemisch Zuurstof Verbruik 
CEC Cation Exchange Capacity 
Cmer Commissie voor de m.e.r. 
COGAS Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV 
CUWVO Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 
CZV Chemisch Zuurstof Verbruik 
EG Europese Gemeenschap 
EEG Europese Economische Gemeenschap 
EU Europese Unie 
EVOA Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
Ge Geureenheid 
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval 
GlG Gemiddelde laagste Grondwaterstand 
GHG Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand 
GS Gedeputeerde Staten 
HOPE Hoge Oichtheid Poly Ethyleen 
IKAW Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
KAM Kwaliteit, Arbo, Milieu 
KWD Kantoor. Winkel en Oiensten 
lAP landelijk Afvalbeheers Plan 
lMl landelijk Meetnet luchtkwaliteit 
MAA Maximum Aanbod Alternatief 
MER Milieu Effect Rapport 
M.e.r. Milieueffectrapportage 
MMA Meest Milieuvriendelijk Alternatief 
MTR Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 
NAP Nieuw Amsterdams Peil 
NER Nederlandse Emissie Richtlijn 
Novem Nederlandse onderneming voor energie en milieu 
NMP Nationaal Milieubeleids Plan 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
PAK Polycyclische Aromatische Koolw aterstoffen 
PE Poly Etheen 
PEHS Provinciale Ecologische Hoofd Structuur 
PRA Project Research Amsterdam 
RIVM Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer 
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
RWZI Riool Water Zuiverings Installatie 
SAP System Applications and Products 
STIBOKA Stichting Bodem Kartering 
TJP Tien Jaren Programma 
TJP.A Tien Jaren Programma Afval 
UCN Ultra Centrifuge Nederland 
VA Voorgenomen Activiteit 
VN Verenigde Naties 
VOH Vluchtige Organische Halogeenverbindingen 
VROM Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Wm Wet Milieubeheer 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktew ateren 
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A 

achtergrondcon

centratie 

abiotisch 

absorptie 

adsorptie 

aeroob 

amvb 

anaeroob 

anorganische stoffen 

arbo 

AVI of avi 

AWZI 

autonome ontwikke

ling 

bar 

batchgewijs 

bentoniet 

bestemmingsplan 

biofilter 

uit 

biotisch milieu 

BZV 

compartiment 

consolidatie 

contour 

cyclische koolwaterstof 

CZV 

dB 

debiet 

defosfatering 

denitrificatie 

depositie 

diffusie 

dispersie 

droge depositie 

de toevoeging A bij dB(A) of LAeq duidt er op dat een frequentie-afhankelijke 

correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijk oor 

het concentratieniveau van een verontreiniging in een gebied. 

zonder dat daar de voorgenomen activiteit plaatsvindt 

de niet levende onderdelen van het milieu. zoals bijvoorbeeld geologie. geluid. 

lucht 

hechting van een stof in structuren van een andere stof 

binding van een stot aan het oppervlak van een andere stof 

(bij een biochemisch proces:) met gebruik van zuurstof 

algemene maatregel van bestuur. Koninklijk besluit met algemene werking 

(bij een biochemisch proces): onder uitsluiting van zuurstof 

stoffen die niet tot de groep van de koolstofverbindingen behoren 

arbeidsomstandigheden 

afvalverbrandingsinstallatie 

afvalwaterzuiveringsinstallatie 

de ontwikkeling. die plaatsvindt in het geval 

dat de voorgenomen activiteit niet doorgaat. 

eenheid van druk: 1 bar = 105 N/m2 

procesvoering in porties/partijen (engels "batch"). in tegenstelling tot 

continue processen 

klei met meer dan 70% montmorilloniet 

plan(ontwerp} betreffende bestemming van een terrein; eveneens de daarmee 

verbano houdende voorschrifter1 

een luchtreiniger bestaande uit een filterbed (van compost. turf. heide of een 

mengsel daarvan) met micro-organismen om wateroplosbare componenten 

de lucht te filteren 

het levende milieu (flora en fauna). 

Biochemisch Zuurstof Verbruik. Het zuurstofverbruik van een watermonster 

bij 20 °C gedurende vijf dagen in het donker 

deelgebied van een stortplaats dat is voorzien van bepaalde opvang- en 

afvoermogelijkheden voor bijvoorbeeld percolaat en stortgas 

verdichting ten gevolge van klink of zetting 

lijn die (immissie)punten met elkaar verbindt waarop dezelfde waarde wordt 

gemeten 

koolstofketen waarbij de koolstofatomen in een ringstructuur met elkaar zijn 

verbonden 

Chemisch Zuurstof Verbruik. Hoeveelheid zuurstof die wordt verbruikt door 

onmiddellijke oxidatie van gereduceerde verbindingen. inclusief organische 

stoffen 

eenheid waarin het geluiddrukniveau Lp wordt uitgedrukt. Lp = 10 log p2/po2 

waarin p de effectieve geluiddruk in Pascal is en po de referentiedruk. 2.10.5 

Pascal 

hoeveelheid van een stof die per tijdseenheid passeert 

verwijdering van tosfaten uit (afval)water 

verwijdering van stikstofverbindingen uit (afval)water 

hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per tijdseenheid en per oppervlakte

eenheid 

transport van stoffen ten gevolge van concentratieverschillen 

verspreiding van stoffen ten gevolge van verschillen in stroomsnelheid in een 

niet-uniform porienstelsel niet-uniforme grondeigenschappen 

depositie (zie daar) zonder tussenkomst van neerslag 



ds of d.s. 

ecologie 

omgeving 

ecologische hoofdstructuur

verbindingszones 

ecosysteem 

eindhoogte 

eindzetting 

emissie 

enzym 

equivalent 

geluidsniveau 

etmaalwaarde 

(van het equi

valent geluid

niveau 

freatisch grondwater 

gaswasser 

een 

geluidsbelasting 

geluidsimmissie 

geurconcentratle 

grenswaarde 

immissle 

immobihsatle 

verontreinlgende 

inert 

infiltratie 

inrichtingsplan 

inzijging 

kD 

droge stof; droge bestanddelen, die na droging bij 100°C achterblijven 

wetenschap die zich bezighoudt met eigenschappen en relaties tussen 

levende systemen (planten, dieren, levensgemeenschappen) en hun 

netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden 

waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven en uitbreiden 

samenhangend geheel van levende organismen en niet-Ievende omgeving. 

inclusief de relaties tussen de samenstellende delen 

hoogte van de stortplaats die na eindzetting en -klink wordt bereikt 

zetting die is opgetreden na 10.000 dagen (± 27 jaar) 

uitstoot of uitworp van stoffen naar bodem, water en lucht 

en 

stot, meestal een eiwit, die de snelheid van bepaalde organische reacties kan 

versnellen 

het geluiddrukniveau in dB of dB(A), ener-

getisch gemiddeld over een bepaalde periode, ook wei Leq of LAeq 

de hoogste waarde van het LAeq 

tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 

tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode) 

+ 5 dB; 

tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode) + 10 dB 

grondwater met een drukhoogte die gelijk is aan nul ten opzichte van een 

daarvoor aangelegd systeem 

een installatie die verontreinigde lucht in een intensief contact brengt met 

wasvloeistof waardoor de verontreinigingen in de wasvloeistof worden 

opgenomen 

de grootheid op grond waarvan getoetst wordt aan wettelijke regels 

betreffende geluidshinder, doorgaans de etmaalwaarde van het equivalent 

geluidsniveau 

het geluid ter plaatse van een waarneempunt, bijvoorbeeld een woning in de 

omgeving van een industrieterrein 

het aantal geureenheden per kubieke meter van een stof of mengsel (ge/m3) 

ook: het aantal keren dat een luchtmonster moet worden verdund om door 

50% van de waarnemers te worden onderscheiden van schone lucht 

normatieve waarde van milieuaspect die ten minste moet worden bereikt of 

gehandhaafd 

concentratie op leefniveau 

een technologische ingreep, waarbij de eigenschappen van een afvalstof 

worden gewijzigd zodanig, dat het risico wordt verkleind dat 

stoffen zich verspreiden door uitloging, erosie of verstuiving 

niet reactief 

intreden van water in de bodem 

plan waarin de hoofdlijnen voor de inrichting van de stortplaats zijn 

aangegeven 

neerwaartse stroming van grondwater onder invloed van zwaartekracht 

doorlaatvermogen als product van de k-waarde en de laagdikte D 

kwel het uittreden (opwaarts of zijwaarts) van grondwater onder invloed van grote 

stijghoogte (= som van drukhoogte plus plaatshoogteJ buiten het bebouwde gebied 

LA •• 

Lmax 

zie equivalent geluidsniveau 

hoogste geluiddrukniveau dat kan optreden of gemeten wordt. Het 

aanwijsgedeelte van een meetinstrument dient daarbij de gestandaardiseerde 

eigenschappen te hebben volgens de omschrijving "fast" van de IEe-regels 



Lw 

m-mv 

minerale afdichtingslaag 

monitoring 

nazorgfase 

neerslagoverschot 

Nkj 

inclusief 

organische stot 

percentiel 

percolaat 

percolaatdrainage 

(systeem) 

pH 

puntbron 

recycling 

reststoffen 

signaleringstijd 

slechtst denkba

re situatie 

startnotitie 

steunlaag 

stortfront 

storthoogte 

stortlichaam 

stortplan 

storttalud 

stortvak 

stortwal 

stortzool 

akoestisch bronvermogen; de totale geluidenergie die door een bron wordt 

uitgestraald in dB of dB(A). Lw = 10 log W/Wo waarin Whet geluid

vermogen van de bron in Watt is en Wo het referentievermogen, 10.,2 Watt 

meter beneden maaiveld 

afdichtende laag geconstructrueerd van minerale afdichtingsmaterialen als 

zand/bentoniet of klei 

metingen waarmee de ontwikkelingen in het milieu worden gevolgd 

gebruiksfase van de start, of een deel van de stort, die begint nadat 

de inrichting is gesloten 

het verschil van de hoeveelheid regenwater (neerslag) en verdamping 

stikstofkental van Kjeldahl. Totaal gehalte aan stikstof (verbindingen) 

organisch gebonden stikstof 

stof met de elementen koolstof en waterstof als essentiele bestanddelen 

(bijvoorbeeld eiwitten, vetten, koolhydraten) 

getal, dat in een cumulatieve frequentieverdeling in procenten de kans 

aangeeft dat een bepaald meetresultaat niet wordt overschreden. Ais het 98-

percentiel van een reeks meetresultaten 25 is, dan ligt 98% van de meetre

sultaten onder de 25 

vloeistof die uit de gestorte afvalstoffen kemt, of daarmee in contact is 

geweest 

systeem in de stortplaats, aangebracht op de onderdichting, voor opvang 

en afvoer van percolaatwater 

zuurgraad 

bron, waarvan de afmetingen verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de 

gecgrafl!;che verspre:ding van de verontrei!1iging die hij vQortbrengt 

het hergebruiken van afvalstoffen. 

de overblijfselen van afvalstoffen nadat deze stoffen zijn bewerkt dan wei 

verwerkt 

tijd die verloopt tussen het ontstaan van een emissie en het constateren 

daarvan 

(= "worst case") die combinatie van omstandigheden waarin de meest 

ernstige mifieueffecten optreden 

korte nota waarin de uitgangspunten en doelstellingen v~~r het m.e.r.-project 

geformuleerd staan 

laag onder de vloeistofdichte laag van de dichte eindafwerking, die dient ter 

bescherming van de vloeistofdichte constructie en als legvloer en klankbord 

hiervan 

plaats waar afvalstoffen op een bepaald moment worden gestort en verdicht 

maximale hoogte tot waar afval gestort mag worden. Deze hoogte wordt 

vastgesteld zonder hierin de te verwachten klink van het afval te betrekken 

deel van de stort waar afvalstoffen zijn gestort of worden gestort 

plan tenminste bevattende de methode van storten, volgorde waarin de 

stortplaats wordt volgestort, nummering van afvallagen, indeling in 

registratievakken, manier van verdichten en afdekken van afvalstoffen en 

werkwijze bij onverwacht grote aanvoer of bij calamiteiten 

deel van het stortfront waar afval in lagen met een bepaald verhang, wordt 

verdicht 

onderverdeling (in het horizontale vlak) van een stortcompartiment ten 

behoeve van de bedrijfsvoering 

wal opgeworpen rond stort(front) die dient voor de opbouw van de 

stortheuvel en het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van 

afvalstoffen 

hoogte waarop de onderzijde van het afvalpakket is gelegen 



teenconstructie 

toxiciteit 

toxische stof 

uitloging 

vracht 

verwerkingsge

bied 

"worst case" 

voorspelling 

verwerkingsin

richting 

zetting 

zoo I van het afval 

verbindingsconstructie tussen onder- en bovenafdichting en het nabijgelegen 

deel van het talud 

eigenschap van een stof waardoor een individueel levend organisme dat in 

aanraking komt met bepaalde hoeveelheden van een stof. in een bepaalde 

levensfase of tijdens de gehele levensduur in zijn gezondheid wordt geschaad 

een stot die in betrekkelijk kleine hoeveelheden (mg/kg lichaamsgewicht) 

schade kan toebrengen aan een organisme 

de afgifte van componenten bij contact met een vloeibaar medium zoals die 

zich in de praktijksituatie voordoet 

de belasting (emissie) in hoeveelheid per tijdseenheid 

een gebied waarbinnen de daar als zodanig 

vrijkomende afvalstoffen in een of meer verwerkingsinrichting(en) worden 

verwerkt 

voorspelling van milieueffecten in het ergste 

geval (dat wi! zeggen, als de invoergegevens en de methode zo worden ge

kozen dat ze resulteren in de meest pessimistische voorspelling) 

locatie en/of installatie waar de verwerking 

van afval plaats heeft (stortplaats, verbrandingsinstallatie) 

daling van het bodemniveau onder invloed van druk 

onderzijde van het afval inclusief de daaronder aangebrachte drainagelaag 
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VERWIJZINGSMATRIX RICHTLlJNEN-MER 

Aandachtspunten genoemd in Richtlijnen 

Probleemstelling 

beschrijving waaruit blijkt voor welke problemen het voornemen op de 
locatie Elhorst-Vloedbelt een oplossing vormt 
onderbouwing waarom oplossing niet mogelijk is op een andere locatie 
onderbouwing uitgangspunt 525.000 ton te storten afval per jaar 
onderbouwing overslagcapaciteit 113.000 ton afval per jaar 

Uitgewerkt in 
hoofdstuk/paragraaf 
.... van het MER 
Hoofdstuk 2 

Par.2.2 tIm 2.6 

Par.2.8 
Par.2.4 + 4.2 
Par.4.2 

Hoofdstuk 2 

omschrijving doe/(en) voorgenomen activiteit, afgeleid uit Par.2.7 
probleemstelling 
doelen t.a.v. milieubescherming en -verbetering 
criteria voor afbakeling alternatieven 
ruimte voor ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor milieu 

Besluitvorming 

Par.2.7 
Par.3.2.4 
Par.2.7 

Hoofdstuk 3 

- randvoorwaarden en uitgangspunten v~~r voornemen (ruimtelijke Par.3.2.4 
beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) 

- verwijzing naar relevante beleidsnota's, (ontwerp)plannen en wetten Par.3.2 
- gebieden in (omgeving van) studiegebied die op grond van Par.6.2 

milieuaspecten een speciale status hebben of krijgen, en consequenties 
hiervan voor ontwikkelen alternatieven 

- maatstaven voor afweging alternatieven, zoals grens- en streefwaarden Par.3.2.4 
milieubeleid 
nieuwe normering voor fijn stof Par.3.2.4 
besluiten waarvoor MER is opgesteld Par.3.4 
procedure en tijdpad besluitvorming; betrokken adviesorganen en Par.3.4 + bijl.5 
instanties 

- in een later stadium te nemen besluiten om voorgenomen activiteit te n.v.t. 
realiseren 

Voorgenomen activiteit Hoofdstuk 4 

Aanvoer en acceptatie 
- samenstelling, herkomst en hoeveelheid afval Par.4.2 
- acceptatiecriteria en acceptatieprocedure Par.4.3 
- wijze van aanvoer afval Par.4.2 
- mogelijk optredende verkeersoverlast a.g.v. eventuele extra Par.7.8 

verkeersbewegingen 

Overslag 
- wijze van overslag afvalstoffen 
- plek waar overslag plaatsvindt 
- wijze van administratief en fysiek gescheiden houden van verschillende 

afvalstromen 

Par.4.4 
Par.4.4. 
Par.4.3 

.. wijze van afvoer overgeslagen afval en het verwachte aantal Par.4.2 
transportbewegingen 

Storten 
wijze van storten afval (verdichting, tussentijdse afdekking etc.) 
gekozen eindvorm stortplaats en wijze van realisatie eindvorm (volgorde 
gebruik stortcompartimenten, fasering stort in relatie tot omvang 
afvalaanbod) 
wijze van onder- en bovenafdichting (inclusief fasering) 
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Opslag 
- soorten en hoeveelheden materiaal die worden opgeslagen 
- mogelijkheden nuttige toe passing material en binnen bedrijfsvoering 
- wijze van opslag material en en plaats van opslag 

fA fval) waterbeheer 
overzicht (afval)waterstromen en hoe daarmee wordt omgegaan 
wijze van zuiveren percolaat 
stroomschema, water- en massabalans percolaatzuivering 
afvoer vanaf percolaatzuiveringsinsta"atie 

Par.4.6 
Par.4.6 
Par.4.6 

Par.4.7.4 
Par.4.5.8 
Par.4.5.8 
Par.4.5.8 

sturingsmogelijkheden percolaatzuivering, gericht op kwaliteit eind- en Par.4.5.8 
restproducten 
kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving eventuele hulpstoffen Par.4.5.8 
percolaatzuivering 

Onttrekking en toepassing stortgas 
- voorzieningen v~~r onttrekken en nuttig toepassen stortgas 
- voorzieningen voor het geval stortgas tijdelijk niet kan worden afgezet 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
- emissies naar lucht (stof en geur), water en bodem 
- emissies bij calamiteiten en storingen 
- preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 

Geluid 

Par.4.5.7 
Par.4.5.7 

Par.4.7 
Par. 7.8 
Par.4.7 

preventieve en mitigerende maatregelen voor geluid, zoals m.b. t. het Par.4.7.2 
proces, de indeling van het terrein, passieve voorzieningen, 
bouwkundige mogelijkheden en t.a.v. logistiek 
een ALARA-beschouwing bij elk van de relevante maatregelen Par.7.2 
de voor het omgevingsgeluid relevante geluidemissies van insta"aties en Par.4.7.2 
activiteiten, waaronder transport en overslag op het terrein 
onderscheid in representatieve bedrijfssituaties gedurende de dag-, Bijlage 8 
avond- en nachtperiode 

Alternatieven Hoofdstuk 5 

I . motivering keuze alternatieven Par.5.1 
Par.8.3 
Par.7.10 
Par.5.3 
Par.5.5 
Par.5.1 

motivering uiteindelijke selectie voorkeursalternatief 
beschrijving meest milieuvriendelijk alternatief 
uitwerking alternatief "stortvolume 145.000 ton/jaar" 
selectie reele inrichtingsalternatieven v~~r storten, overslag en zuivering 
alternatieven voor overslag in de zin van techniek of proces 

! Nulalternatief Hoofdstuk 5 

I - aangeven of een andere locatie een reeel alternatief vormt voor het Par.2.8 + 5.2 
I oplossen van de onder de probleemste"ing genoemde aspecten 
I 

Meest milieuvriendelijk alternatief Hoofdstuk 5 

volwaardige beschrijving meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) Par.5.6 + 7.10 
aandacht voor een zo milieuvriendelijk mogelijk gebruik van de Par.5.5.1 
waterzuivering 

- aandacht voor maximale maatregelen ter voorkoming van geur-, geluid- Par.5.5.2 tIm 5.5.4 
en stofhinder en van verontreiniging van bodem en water, en daarmee 
de minimalisatie van .emissies 

Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling Hoofdstuk 6 

- beschrijving bestaande milieutoestand in studiegebied, inclusief Hoofdstuk 6 
autonome ontwikkeling daarvan als referentie voor de te verwachten 

K2303.AO/R025/GB/IP - 4.2 - 24 september 2001 



( 

Twence B.V. 
MER Afvalverwerkingsinrichting Elhorst-Vloedbelt 

milieueffecten 
ontwikkeling huidige activiteiten in studiegebied 
besluiten over nieuwe activiteiten in studiegebied 
scenario's voor onzekere ingrijpende activiteiten 
kaart van studiegebied 

Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 6 
Par.6.2 
Par.6.2 

kaart met in studiegebied gelegen woningen, woongebieden en andere Par.6.2 
gevoelige gebieden en objecten 
kaart en beschrijving van aile bestaande of geplande geluidgevoelige Par.6.3.2 
bestemmingen in het studiegebied 
beschrijving van het bestaande achtergrondgeluidniveau inclusief Par.6.3 + 6.9 
autonome ontwikkeling 
beschrijving (milieu)gevolgen van huidige situatie Par.6.3 tIm 6.B 

Milieugevolgen Hoofdstuk 7 

aard, omvang, reikwijdte, mitigeerbaarheid en compenseerbaarheid Hoofdstuk 7 
milieugevolgen 
negatieve en positieve milieueffecten Hoofdstuk 7 
directe en afgeleide milieueffecten Hoofdstuk 7 
betrouwbaarheidsanalyse of worst case scenario bij onzekerheden over Hoofdstuk 7 
wei of niet optreden van effecten 
onzekerheden en onnauwkeurigheden in voorspellingsmethoden en Hoofdstuk 7 
gebruikte gegevens 
overzicht basisgegevens en geraadpleegd achtergrondmateriaal Hoofdstuk 7 
effecten die per alternatief verschillen of die welke de gestelde normen Hoofdstuk 7 
(bijna) overschrijden 
motivering minder gangbare voorspellingsmethoden Hoofdstuk 7 

Bodem, grond- en oppervlaktewater 
- milieugevolgen storten afval 
- kans op lekkages onderafdichting 
- verwachtingen t.a.v. samenstelling percolatiewater en verwachte 

effecten daarvan op de onderafdichting en op de afvalwaterzuivering 

Hoofdstuk 7 
Par.7.4 
Par.4.7.4 + 7.4 

kans dat deel van percolatiewater in bodem of oppervlaktewater komt Par. 7.4 
en consequenties daarvan 
invloed (moment aanbrengen) bovenafdichting op ontstaan Par.4.7.4 
percolatiewater, afbraakprocessen en gasproductie in stort 
wijze van zuiveren percolatiewater en eventuele andere Par.4.S.B 
afvalwaterstromen 
toekomstplannen t.a.v. zuivering percolaat en afvoer effluent en Par.S.S.' + 7.5 
consequenties voor belasting oppervlaktewater 

Geluid 
beschrijving bestaande geluidsituaties en de equivalente geluidsniveaus 
in de dag-, avond- en nachtperiode, ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
woningen, na realisatie van het voornemen 
deelbijdragen van de oorzakelijke geluidbronnen 
geluidbelasting t.g.v. transport naar en op de inrichting 

Lucht 

Par.7.2 

Bijlage B 
Par.7.2.S 

- beschrijving emissies naar lucht en immissieconcentraties van stof, geur Par.7.3 
en eventuele andere componenten 

- werkelijk optredende emissies van de verschillende installaties Par.4. 7. , 

Flora en fauna 
- beschrijving flora en fauna in p/angebied Par.6.B 
- beschrijving in hoeverre de voorgenomen activiteit invloed zal uitoefenen Par.7.7 

op het voorkomen va"n deze soorten 

Energ;e 
- opgave verbruikte vormen van energie, alsmede omvang energieverbruik Par.4.'O 
- beschrijving in hoeverre stortgasinstallatie Ina uitbreiding) in de eigen Par.4.' 0 
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energiebehoefte kan voorzien 
- beschrijving invloed aard te storten afval en aanbrengen bovenafdichting Par.4.10 

op productie stortgas 

Vergelijking van alternatieven Hoofdstuk 8 

- vergelijking milieueffecten voorgenomen activiteit en alternatieven Par.S.2 
(onderling en met referenties; zoveel mogelijk kwantitatief 

- vergelijking mede op basis van doelstellingen en grens- en streefwaarden Par.8.2 
milieubeleid 

- indicatie van kosten van alternatieven (niet verplicht, aanbeveling Cmer) Niet opgenomen. 

Leemten in informatie Hoofdstuk 9 

- resterende onzekerheden en reden onzekerheid Par.9.2 
- in hoeverre op korte termijn kan worden voorzien in leemten in Par.9.2 

informatie 
. consequenties leemten en onzekerheden voor besluitvorming Par.9.2 

Evaluatieprogramma Hoofdstuk 10 

- aanzet tot een programma voor het evaluatieonderzoek Par.10.2 + 10.3 
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( 

BIJLAGE 5 

MILIEUEFFECTRAPPORT AGE PROCEDURE 
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Beschrijving m.e.r. procedure 

De gecoordineerde procedure voor de milieueffectrapportage en de totstandkoming 
van de milieuvergunningen is schematisch weergegeven in het hierna volgende 
schema. 

De m.e.r.-procedure start met de bekendmaking van de startnotitie. Daarmee vangt 
de termijn voor inspraak en advies aan. De commissie voor de 
milieueffectrapportage (Cmer) stelt een advies op omtrent de richtlijnen voor de 
inhoud van het MER. Vervolgens worden door het gevoegd gezag de richtlijnen 
vastgesteld. De initiatiefnemer stelt het MER en de vergunningaanvragen op en dient 
deze in bij het bevoegd gezag, dat op deze documenten een aanvaardbaarheidstoets 
uitvoert. 

Vervolgens worden het MER en de vergunningsaanvragen door het bevoegd gezag 
openbaar bekend gemaakt, waarmee de gelegenheid voor inspraak en adviezen op 
het MER wordt gegeven. Daarna wordt de ontwerpbeschikking door het bevoegd 
gezag openbaar bekend gemaakt. Daarmee wordt de mogelijkheid tot het inbrengen 
van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen op de aanvragen van de 
milieuvergunningen en tot het uitbrengen van adviezen voor de desbetreffende 
adviserende bestuursorganen geopend. Binnen vijf weken na de openbare 
kennisgeving van het MER, dan wei na een door het bevoegd gezag georganiseerde 
hoorzitting, moet de Commissie voor de milieueffectrapportage een toetsingsadvies 
met betrekking tot het MER uitbrengen. 

Uiteindelijk zal op de aanvragen voor de milieuvergunningen worden beschikt. Tegen 
deze beslissing(en) kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Tenslotte onderzoekt het bevoegd gezag de gevolgen van de 
voorgenomen activiteit voor het milieu wanneer zij wordt of nadat zij is ondernomen. 

Tijdschema 

De tijdplanning van het project vanaf het opstellen van de startnotitie tot aan het 
moment waarop de vergunningen zijn verleend, is in onderstaand tijdschema 
aangegeven. 

1. Bekendmaken startnotitie februari 2001 
2 . Vaststellen richtlijnen juni 2001 
3. Indienen vergunningaanvragen en MER eind september 2001 
4 . Publicatie vergunningaanvragen en MER november 2001 
5 . Beschikking op vergunningaanvragen april/mei 2002 
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IN: w dllUtf,..... 
so,! a.vo.td otor.-.;o 

m.e.r. procedure ptoeodure v.r9unning ... V .... 'g 

Figuur: Schema m.e.r. procedure en Wm vergunningverlening (VROM) 
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( 

BIJLAGE 6 

OVERZICHTSTEKENING 
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