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Geacht college, 

Naar aanleiding van uw verzoek, zoals geformuleerd in de hierboven genoemde brief, 
heeft de werkgroep Afvalverwerkingsinrichting Elhorst – Vloedbelt van de Commissie 
voor de m.e.r. de aanvulling op het MER bekeken en beoordeeld. 

De aanvulling op het MER zit in deel 2 (bijlagen) van de Aanvraag vergunning Wet mili-
eubeheer Elhorst – Vloedbelt van Twence BV en wel als bijlage 14 (Notitie bij aanvraag 
Wm Elhorst – Vloedbelt). Overigens is deze Notitie voor een willekeurige buitenstaander 
moeilijk herkenbaar als aanvulling op het MER. De Commissie heeft ook kennis geno-
men van deel 1 (Wm-aanvraag) en deel 3 (Errata en aanvullingen). 

In de startnotitie en het oorspronkelijke MER werd destijds nog uitgegaan van een aan-
bod van 525.000 ton afvalstoffen per jaar. Nu is duidelijk geworden dat er maximaal per 
jaar 190.000 ton afvalstoffen met een maximum van 1.240 ton per dag op deze locatie 
verwerkt zal gaan worden. Met name tabel 5.1 op pagina 13 van de hiervoor genoemde 
bijlage 14 geeft een goed beeld van de wijzigingen. 

De Commissie is van mening dat de wijzigingen ten opzichte van de eerst voorgenomen 
situatie duidelijk in beeld zijn gebracht. De (milieu)effecten zullen ten opzichte van de 
situatie ‘2001’ (het oorspronkelijke MER) minder ingrijpend zijn. De Commissie heeft 
verder geen commentaar bij deze informatie en is van oordeel dat alle essentiële (mili-
eu)informatie ten behoeve van de besluitvorming aanwezig is. De Commissie heeft geen 
aanvullende adviezen. 
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Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
dr. D.K.J. Tommel 
Voorzitter werkgroep Elhorst - Vloedbelt 
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BIJLAGEN 

bij het advies van de Commissie m.e.r. inzake de toetsing van de 
aanvulling op het milieueffectrapport Afvalverwerkingsinstallatie 

Elhorst – Vloedbelt, gemeente Borne 

(bijlagen 1 t/m 2) 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 31 oktober 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Twence B.V. Afvalverwerking 

Bevoegd gezag: Provincie Overijssel (coördinerend) en Waterschap Regge en 
Dinkel 

Besluit: Het verlenen van een Wm- en een Wvo-vergunning 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.2 

Activiteit: De initiatiefnemer beoogt de afvalverwerkingsinrichting Elhorst-
Vloedbelt in werking te hebben en bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater 
en hemelwater van deze inrichting te lozen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 29 maart 2001 
richtlijnenadvies uitgebracht: 1 juni 2001 
richtlijnen vastgesteld: 26 juni 2001 
kennisgeving MER: 11 oktober 2001 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 december 2001 
toetsing over aanvulling MER: 4 november 2005  
toetsing over aanvulling MER uitgebracht: 22 december 2005 
 
Bijzonderheden:  
Naar aanleiding van opnieuw een uitspraak door de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State is er een aanvulling op het oorspronkelijke 
MER gemaakt. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. M.M.U. van Dis (voorzitter richtlijnenfase);  
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter toetsingsfase en de aanvullingsfase) 
dr. ir. J. Hoeks 
ing. C. Roos 
ing. A. Vrielink 
 
Secretaris van de werkgroep: 
mr. S. Pieters (richtlijnenfase en aanvullingsfase);  
drs. M.C.E. Kits Nieuwenkamp (toetsingsfase) 



 

 



 

 

 

Advies van de Commissie m.e.r. inzake de toetsing van de 
aanvulling op het milieueffectrapport Afvalverwerkingsinstallatie 
Elhorst - Vloedbelt, gemeente Borne 

Dit betreft een aanvulling op het MER om procedurele redenen. In 
de aanvulling valt te lezen dat de omvang van de afvalverwerking 
is teruggelopen van 525.000 ton afvalstoffen per jaar naar 190.000 
ton afvalstoffen per jaar.  
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