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Casusbeschrijvingen 

Hoofdstuk 4 
Casusbeschrijvingen 

4.1 Inleiding 

In navolging van hoofdstuk 1, waarin kort werd ingegaan op het Nederlandse afvalbeleid, 

wordt in 4.2 de onderlinge taak- en bevoegdhedenverdeling van de verschillende overhe

den, zoals deze bij de planning en de uitvoering van het afvalbeleid aan de orde is, uit

eengezet. Het is belangrijk om een dergelijk inzicht te schaffen omdat de verschillende 

taken en bevoegdheden ook terugkomen in de casusbeschrijvingen, die ook in dit hoofd

stuk zijn opgenomen. Bij de bespreking van de casus is ten behoeve van het systema

tisch beschrijven en analyseren gekozen voor een indeling naar "gerealiseerde" en "niet-

gerealiseerde" casus. Dezelfde indeling zal tevens terug te vinden zijn in de analyse

hoofdstukken (5 t/m 7). De volgorde van de te bespreken casus in deze indeling is echter 

willekeurig. In 4.3 staat het verloop van de besluitvormingsprocessen, zoals deze heeft 

plaatsgevonden in Duiven, Landgraaf en Wijster, centraal. In deze casus heeft de be

sluitvorming geleid tot het daadwerkelijk realiseren van de geplande verwerkingscapaci

teit. Het verloop van de besluitvormingsprocessen in de casus Leiden, Nieuwegein en 

Zwolle wordt weergegeven in 4.4. In deze casus heeft de besluitvorming niet geleid tot 

het realiseren van de verwerkingscapaciteit. Een overzicht van de belangrijkste kenmer

ken per casus is terug te vinden in appendix E. 

4.2 Planning en uitvoering van het afvalbeleid 

4.2.1 Rijksoverheid 

De hoofdlijnen van het afvalstoffenbeleid worden op landelijk niveau vastgesteld. In 1985 

werd het algemene beleidskader verwoord in het zogeheten Indicatief Meerjarenpro

gramma Milieubeheer, vanaf 1988 werd dit het Milieuprogramma genoemd. Sinds 1989 

werden de strategische hoofdlijnen en doelstellingen van het afvalstoffenbeleid vastge

legd in het NMP (VROM, 1989), het Nationaal Milieubeleidsplan, het NMP-plus (VROM, 

1990) en het NMP-2 (VROM, 1993). Met het verschijnen van het Tienjarenprogramma 

Afval van het Afval Overleg Orgaan in 1992 (AOO, 1992c) en de herziening daarvan in 

1995 (AOO, 1995b) werd een meer operationele invulling gegeven aan het afvalstoffen

beleid. 
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De Rijksoverheid is tevens verantwoordelijk voor de opstelling van diverse nota's 

en richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de richtlijn Gecontroleerd Storten en de richtlijn Verbran

den, waarin de verdere ontwikkeling van het afvalstoffenbeleid inhoudelijk dan wel orga

nisatorisch vorm krijgt. Voor de ruimtelijke inpassing van de voorzieningen voor afvalbe-

werking en afvalverwerking gelden de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 

landelijke nota's zoals de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening-extra (VROM, 1994) 

de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VROM, 2000) en structuurschema's als de 

Planologische Kernbeslissingen (PKB's) (Van der Heijden, 1998). 

4.2.2 Provincie 

De belangrijkste rol bij de concretisering en de uitvoering van het afvalstoffenbeleid is 

weggelegd voor de provinciale overheid. De provincie heeft een aantal sturingsinstru

menten, zoals planning en vergunningverlening. De basis voor de sturing wordt gevormd 

door het Milieubeleidsplan, het Milieubeleidsprogramma en het Streekplan. Met de inwer

kingtreding van de Wet Milieubeheer (WM) op 1 maart 1993 zijn er belangrijke wijzigingen 

opgetreden voor wat betreft de provinciale plannen en bevoegdheden. Voor de inwer-

kingtreding van de WM bestond het Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP) als zelfstandig 

plan. Dit plan moest aangeven op welke wijze de afvalverwijdering in de eigen provincie 

moest plaatsvinden. Het Plan diende als toetsing van het door het provinciale bestuur op 

grond van de afvalstoffenwet (AW) gevoerde vergunningenbeleid voor afvalverwerkings

inrichtingen. De daartoe benodigde vergunningen (bijvoorbeeld op grond van de Hinder

wet of de Wet Geluidhinder) moesten bij Gedeputeerde Staten (GS) worden ingediend en 

werden vervolgens door GS verleend. Na de inwerkingtreding van de WM is het PAP in

houdelijk opgegaan in het Provinciaal Milieubeleidsplan (MBP), terwijl de juridische bin

ding ervan is overgenomen door de Provinciale Milieuverordening (PMV). De oude afval-

stoffenplannen behielden wel hun werking totdat het nieuwe Milieubeleidsplan werd vast

gesteld (Van der Heijden, 1998: 64). De WM heeft tevens verandering gebracht in de 

vergunningverlening voor het oprichten en exploiteren van een voorziening voor afvalbe-

werking of afvalverwerking. Hiervoor is nog maar één vergunning nodig, te weten de WM-

vergunning (Michiels, 1998). 

In het MBP en de PMV wordt de algemene verwijderingstructuur voor afvalstoffen 

vastgelegd. Het MBP is te zien als een strategisch plan aangezien het slechts de hoofd

zaken van het te voeren milieubeleid, en dus het afvalstoffenbeleid, moet bevatten De 

operationalisering van dit plan gebeurt dan ook in de zogenaamde Milieuprogramma's 

van de provincies. Hierin moeten het algemene afvalstoffenbeleid en de daaruit afgeleide 

doelstellingen uitgesplitst worden naar doelgroepen en preventieplannen. De daadwerke-
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lijke realisering van de provinciale plannen en de doorwerking van de planning moet ge

waarborgd worden door de Provinciale Milieuverordening. De verordening kent een orga

nisatorische maatregel, die ook in het PAP van toepassing was, namelijk het aanwijzen 

van één of meer samenwerkingsgebieden (op grond van de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen) per provincie. Het afval dat binnen een samenwerkingsgebied vrijkomt moet 

tevens binnen dit gebied worden bewerkt of verwerkt. 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geeft aan Provinciale Staten de bevoegdheid 

om voor een provincie of voor een regio een Streekplan vast te stellen. In het Streekplan 

zijn de hoofdlijnen voor de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen aangegeven. 

Hierbij kan men denken aan recreatie, wonen of het bewerken van afval. Het Streekplan 

is veelal kaderstellend en indicatief in het aanwijzen van een locatie voor een afvalinstal

latie. De locatie wordt, afhankelijk van aard en grootschaligheid van de activiteiten, meer 

of minder concreet beschreven in het Streekplan. 

4.2.3 Gemeente 

De planning en coördinatie van het afvalstoffenbeleid liggen bij de provincies, het is aan 

de (samenwerkende) gemeenten om dit beleid tot uitvoering te brengen. Hiertoe is een 

verplichting opgesteld in de zogenaamde Gemeentelijke Afvalstoffenverordening (Van 

der Heijden, 1998: 68). Hierin moet de overdracht of inzameling van huishoudelijke af

valstoffen (tenminste één keer per week binnen eigen grondgebied of samenwerkingsge

bied) aan een daartoe aangewezen inzameldienst zijn vastgelegd. Ook moet de plaats 

waar de afvalstoffen worden overgedragen of achtergelaten in de verordening zijn gere

geld. 

Ook de gemeenten hebben een vergunningverlenende bevoegdheid. De bouw 

van een voorziening voor afvalbewerking of afvalverwerking kan pas gestart worden als 

het college van Burgemeester en Wethouders daartoe een bouw- en aanlegvergunning 

heeft verleend. 

De daadwerkelijke vastlegging en uitvoering van de locatie voor een voorziening voor 

afvalbewerking of afvalverwerking vinden plaats in het kader van het gemeentelijke be

stemmingsplan. In bestemmingsplannen worden juridisch bindende voorschriften als ge

bruiksvoorschriften en gebruiksbestemmingen opgenomen, die vervolgens weer het toet

singskader vormen voor de vergunningverlening en de daarin op te nemen voorschriften 

en vereisten. Voorschriften en vereisten richten zich bijvoorbeeld op milieuhygiëne en de 
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inpassing van de voorziening in het landschap. Een bestemmingsplan wordt door GS 

getoetst aan het Streekplan. 

In het milieubeleid is veelal sprake van een 'sectoraal' besluitvormingskader terwijl het 

ruimtelijke ordeningsbeleid wordt getypeerd als een 'facetmatig' besluitvormingsproces. 

Dit heeft gevolgen voor de planning en besluitvorming over het plaatsen van een voor

ziening voor afvalbewerking of afvalverwerking. De besluitvorming gaat in feite over één 

ruimtelijke activiteit maar vindt meestal plaats in twee verschillende besluitvormingska-

ders. In het Nederlands ruimtelijk bestuursrecht geldt het uitgangspunt dat beide kaders 

gelijkwaardig, nevengeschikt en complementair zijn (Van Buuren et al., 1996: 364). De 

gelijkwaardigheid van beide kaders maakt de onderlinge afstemming en coördinatie 

noodzakelijk maar tevens complex. 

4.2.4 Milieueffectrapportage 

Zoals reeds bij het bespreken van de selectie van de casus (3.3) is aangegeven, zijn de 

voorzieningen voor afvalbewerking en afvalverwerking m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-regeling 

houdt in dat voor activiteiten die ernstige schade kunnen toebrengen aan het milieu de 

m.e.r.-procedure moet worden gevolgd. In 1986 werd de regeling vastgelegd in de Wet 

algemene bepalingen Milieuhygiëne (WABM), tegenwoordig is de m.e.r.-regeling onder

deel van de WM. 

Met de Milieueffectrapportage (m.e.r.) is het verschaffen van informatie over de 

voorgenomen activiteiten een belangrijk onderdeel geworden in het besluitvormingspro

ces. Deze informatieverstrekking dient te worden vastgelegd in een daartoe op te stellen 

Milieueffectrapport (MER). Dit rapport geeft in een vroeg stadium van de beleidsvoorbe

reiding informatie over de te verwachten effecten op onder andere het fysieke milieu en 

op natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het MER moet (a) openbaar 

zijn, (b) zodanig zijn dat inspraak effect kan hebben, (c) op systematische wijze alle mili

eueffecten behandelen die binnen een besproken reikwijdte liggen en (d) herkenbaar zijn 

als een afzonderlijk document. Daarnaast moet er (e) een mogelijkheid tot controle en 

beroep zijn en moet (f) de totstandkoming van het MER volgens een vastgestelde proce

dure geschieden, waarin alle hiervoor genoemde elementen tot hun recht komen. Indien 

het MER parallel loopt met een andere procedure, dan zal die procedure de genoemde 

m.e.r.-kenmerken moeten vertonen (Nijkamp et al., 1981). Het MER betreft dus de uit

komst van een regeling die als proces een kwestie is van consulteren, afstemmen, te

rugkoppelen en herzien. 
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a 

Afhankelijk van het type activiteit, het besluitvormingsniveau en de vraag wie de 

initiatiefnemer is kunnen verschillende typen alternatieven, naast bijvoorbeeld het opne

men van het meest milieuvriendelijke alternatief, in aanmerking komen. Onderhandelin

gen kunnen in de voorfase en het vooroverleg in de m.e.r.-procedure gaan over doelstel

lingsalternatieven, uitvoeringsalternatieven en locatie-alternatieven. Bij de beoordeling 

van wat redelijke alternatieven zijn speelt ook de vraag mee of alternatieven van een 

hoger beleidsmatig niveau bij de m.e.r. zouden kunnen worden betrokken. Er zijn ver

schillende niveaus te onderscheiden waarop een MER gemaakt kan worden (Barendse 

en Udo de Haes, 1989:140): 

Het beleidsplanniveau: een MER bijvoorbeeld voor een structuurschema, gekoppeld 

aan een Planologische Kernbeslissing of voor een Provinciaal Afvalstoffenplan; 

b. Het Projectniveau: een MER bijvoorbeeld met betrekking tot een oeververbinding of 
een keersluis; 

c. Het uitvoeringsniveau: een MER voor bijvoorbeeld de wijze waarop een geplande 

autoweg of afvalstortplaats het best kan worden vormgegeven. 

De werkingssfeer van de m.e.r. werd in 1987 vastgelegd in het Besluit Milieueffectrap

portage en werd vervolgens in 1994 herzien naar aanleiding van nieuwe Europese richt

lijnen. Voor afvalverwijdering geldt bijvoorbeeld dat een MER moet worden opgesteld voor 

stortplaatsen met een totale capaciteit van 50.000 ton per jaar of meer en voor verbran

dingsinstallaties met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar of meer. Dit bete

kent dus dat alle recent opgerichte en nog op te richten afvalverwerkingsinrichtingen 

m.e.r.-plichtig zijn (Van der Heijden, 1998: 72). 

4.3 Casusbeschrijvingen: Duiven, Landgraaf en Wijster 

4.3.1 Uitbreiding van de verbrandingslijn en nieuwe GFT-composterings-
installatie te Duiven 

1990-1992 

Op 15 maart 1990 spreekt het Openbaar Lichaam Regio Arnhem1 (OLRA) de intentie uit 

om te komen tot de oprichting en exploitatie van een eigen regionale installatie voor de 

verwerking van GFT-afval. Het voornemen om een composteringsinrichting op te richten 

wordt gebaseerd op een onderzoek van Grontmij uit 1989. Daaruit blijkt dat er in 1995 

voor de Regio Arnhem zeker 51.000 ton aan capaciteit moet zijn. Voor de locatie van een 

dergelijke composteringsinstallatie wordt in een vergadering van de Regioraad besloten 
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dat een afweging gemaakt moet worden tussen een tweetal locaties, te weten de locatie 

Koningspley-Noord te Arnhem en de locatie Rijderbos2 te Duiven. 

De locatiestudie door Tebodin BV, die in september 1990 verschijnt, geeft aan dat 

beide locaties geschikt of geschikt te maken zijn als locatie voor de oprichting van een 

composteringsinrichting. Met inachtneming van de uitgangspunten van de studie, dat wil 

zeggen de intensieve samenwerking en organisatorische integratie met de afvalverbran

dingsinstallatie Regio Arnhem (AVIRA), wordt de voorkeur uitgesproken voor de locatie 

ten noorden van de A12 in de gemeente Duiven, ook wel aangeduid als bedrijfsterrein 

Roelofshoeve. Een andere reden voor deze voorkeur is dat de gemeente Duiven niet bij 

voorbaat onwelwillend staat tegenover het voorstel. Zo heeft de gemeente Duiven een 

bestemmingsplan Roelofshoeve in voorbereiding, waarin de AVIRA is opgenomen en ook 

plaats kan worden ingeruimd voor een regionale composteringsinrichting. De medewer

king van de gemeente Duiven is echter niet geheel zeker, aangezien de gemeente Dui

ven aangeeft met de verlening van medewerking te wachten totdat de resultaten van een 

onderzoek naar de cumulatieve effecten voor het milieu bekend zijn. Het bedrijfsterrein 

Roelofshoeve, bestemd voor milieubelastende bedrijvigheid, heeft namelijk al te maken 

met geur- en geluidsproblemen, aangezien zich op het bedrijfsterrein reeds een afvalver

brandingsinstallatie en een rioolwaterzuiveringsinstallatie bevinden. 

De keuze tot medewerking is voor de gemeente Duiven echter niet geheel vrijblij

vend. De provincie Gelderland zal, in geval van weigering, een claim op het gebied leg

gen voor het aanleggen van een stortplaats. Een compromis wordt vervolgens gesloten: 

de claim voor de stortplaats3 wordt ingetrokken als de gemeente zich verplicht een onder

zoek te doen naar de milieuhygiënische situatie rond een mestverwerkingsfabriek en een 

composteringsinstallatie. Intussen besluit de Regioraad van het OLRA op 27 september 

1990 om akkoord te gaan met de standpunten van de bestuurscommissie voor Milieuza

ken en te streven naar een regionale, overheidsgedomineerde composteringsinstallatie 

met een aërobe systeem, die per 1-1-1993 in gebruik genomen zal kunnen worden. 

In juni 1991 vraagt de Commissie voor Milieuzaken van het OLRA, in het kader van de 

landelijke ontwikkelingen omtrent de afvalverwerking, aandacht van de Regioraad voor 

een mogelijk perspectief voor de regionale afvalverbrandingsinstallatie (AVIRA). De 

Commissie is van mening dat de vraag gesteld kan worden of een uitbreiding van de 

verwerkingscapaciteit van de bestaande Gelderse afvalverbrandingsinstallatie een be

paald alternatief kan vormen voor de eventuele bouw van een nieuwe verbrandingsin

stallatie met een verwerkingscapaciteit van 600.000 ton per jaar in het LCCA4-gebied 

"Midden-Nederland" (Gelderland, Utrecht en Flevoland), zoals is vermeld in Tienjaren

programma 1992-2002 van het AOO (1992c). De Commissie vindt dat in studies naar de 
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haalbaarheid van een derde afvalverbrandingsinstallatie onvoldoende wordt ingegaan op 

de nog aanwezige mogelijkheden van (uitbreiding) van de verwerkingscapaciteit van 

AVIRA. De uitbreiding zou in overeenstemming zijn met het afvalbeleid, het Nationaal Mi

lieubeleidsplan, het Tienjarenprogramma 1992-2002 van het AOO en het concept ont-

werp-Provinciaal Afvalstoffen Plan 1993-1997. Als Regio Arnhem op middellange en 

lange termijn het zicht op beleidsalternatieven wil houden, dan is het nodig om de nog 

onbenutte capaciteit in ogenschouw te nemen. Bij de bouw van de AVIRA-installatie in 

1975 is immers de mogelijkheid opengehouden tot de technische en infrastructurele in

bouw van een vierde oven. De uitbreiding van de AVIRA met een vierde oven kan, samen 

met de bestuurlijk reeds vastgestelde innovatie van de tweede oven, leiden tot een ver

brandingscapaciteit van 460.000 ton per jaar. Volgens de Commissie is het aanbeve

lenswaardig te bezien of de verwerkingscapaciteit van de afvalverbrandingsinstallatie in 

Duiven na deze aanpassing voor Gelderland niet voldoende kan zijn. 

Op 4 juli 1991 neemt het Openbaar Lichaam Regio Arnhem het formele besluit tot het 

oprichten van de composteerinrichting voor GFT-afval. Het streven is de composterings-

installatie te realiseren voor 1995, aangezien 1 januari 1993 niet meer gehaald kan wor

den. In de vergadering zijn alle gemeenten, uitgezonderd de gemeente Arnhem, voor het 

voorstel om de composteringsinstallatie te realiseren op het bedrijfsterrein Roelofshoeve 

te Duiven. Gemeente Arnhem is van mening dat de mogelijkheden van de locatie Ko-

ningspley-Noord in Arnhem, beschreven in het reeds genoemde locatie-onderzoek van 

Tebodin BV, door de andere deelnemende gemeenten van het OLRA worden onderschat. 

De afgevaardigde zegt echter dat de gemeente Arnhem wel bereid is akkoord te gaan 

met de locatie in Duiven als de meerderheid van de Raad hiermee instemt, hetgeen ver

volgens ook gebeurt. Gemeente Duiven is bereid medewerking te verlenen aan de reali

sering van de composteringsinstallatie op haar grondgebied, maar geeft aan dat dit, gelet 

op de cumulatieve effecten voor de omgeving, de laatste uitbreiding van het bedrijfster

rein zal zijn. 

Op 9 september 1991 verschijnt de startnotitie waarmee de m.e.r.-procedure voor de 

oprichting van de composteringsinstallatie van start gaat. In december 1991 benadert het 

Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland de Regioraad inzake het slopen van een tweetal 

woningen in de directe omgeving van AVIRA. De overlast door nabijheid moet verminderd 

worden door de betrokken bewoners uit te kopen. Het Zuiveringsschap Oostelijk Gelder

land en het OLRA besluiten elk 1 woning te kopen. De betrokken bewoners hebben op 

dat moment te kennen gegeven tot verkoop en ontruimde levering bereid te zijn. 
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In januari 1992 worden door de Commissie voor de milieueffectrapportage de richtlijnen 

vastgesteld die ten grondslag moeten liggen aan het op te stellen Milieueffectrapport ten 

behoeve van de GFT-composteringsinrichting. In juni 1992 neemt het Openbaar Lichaam 

Regio Arnhem tevens formeel het besluit om de reeds bestaande regionale afvalverwer

kingsinstallatie AVIRA te Duiven uit te breiden met een vierde verbrandingslijn. Door de 

uitbreiding kan het eventueel onnodig storten van afval worden voorkomen, hetgeen in 

overeenstemming is met Rijks- en Provinciaal beleid dat gericht is op het tot een mini

mum beperken van te storten afval. 

Op 14 juli 1992 verschijnt het ontwerpbestemmingsplan Roelofshoeve van de gemeente 

Duiven, waarin ruimte is gemaakt voor de oprichting van de GFT-composteringsinrichting 

en de uitbreiding van de afvalverbrandingslijn. Op 30 juli 1992 verzoekt het bestuur van 

de Regio Arnhem de ingediende vergunningaanvragen WVO en WM voor de GFT-com-

posteringsinstallatie op te schorten, aangezien nog niet bekend is hoeveel GFT-afval de 

installatie moet kunnen verwerken. Bij het indienen van de aanvragen was rekening ge

houden met een maximum verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar. Het gemeen

tebestuur van Duiven reageerde hierop dat er nog nooit gesproken was dan wel duide

lijke afspraken waren gemaakt omtrent een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Boven

dien was er geen onderzoek beschikbaar dat de noodzaak van deze uitbreiding aangaf 

en tastte ook het MER hierover in het duister. Voor een verwerkingscapaciteit van 

100.000 ton per jaar zou samenwerking met een ander WGR-gebied (Wet Gemeen

schappelijke Regeling) nodig zijn. Kort na de indiening van de vergunningaanvragen 

werd echter duidelijk dat een dergelijke samenwerking op korte termijn niet tot stand kon 

komen, omdat het daarvoor in aanmerking komend intergemeentelijk samenwerkingsver

band aan een andere keuze de voorkeur gaf. Bovendien had het college van Gedepu

teerde Staten bij de vaststelling van het Ontwerp-PAP 1993-1997 (PAP III) voor het pro

vinciaal gebied een vierdeling van verzorgingsgebieden vastgesteld, waarbij het gebied 

van de Regio Arnhem als zelfstandig verzorgingsgebied voor GFT-afvalverwerking werd 

aangewezen. 

In augustus wordt in een coördinatiegroep "Gemeentelijke Plannen" van de gemeente 

Duiven aangegeven dat in het kader van de oprichting van de GFT-composteringsinstal-

latie en de uitbreiding van de verbrandingsoven nog meer woningen gesloopt moeten 

worden. De geuroverlast is op die desbetreffende plaatsen niet te voorkomen door alleen 

geurcumulatieve voorwaarden te stellen. 
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In september geeft de Provinciale Planologische Commissie van de provincie Gelderland 

te kennen akkoord te zijn met de ruimtelijke ontwikkelingen van het bedrijfsterrein Roe

lofshoeve, gelet op de status van de gemeente Duiven als concentratiegemeente en de 

ontbrekende argumenten voor het aanleggen van een nieuw bedrijfsterrein. De Provinci

ale Planologische Commissie spreekt daarbij waardering uit voor de voortvarende wijze 

waarop de gemeente Duiven het plan voor de oprichting van een GFT-composteringsin-

richting ter hand heeft genomen en het ontwerpbestemmingsplan heeft ontwikkeld. 

In december 1992 komt het punt van de verwerkingscapaciteit en de door ge

meente Duiven daarvoor gevraagde vergoeding naar voren op een vergadering van de 

Regioraad. Er wordt echter nog geen besluit genomen. De discussies hieromtrent heb

ben als consequentie dat de besluitvorming vertraging oploopt. Vanwege deze vertraging 

wordt gemeld dat het in de tussentijd mogelijk is een contract te sluiten met de VAR in 

Wilp om tot 1 januari 1995 het te composteren afval daar te brengen voor verwerking. 

1993-1994 

Gemeente Duiven is alleen bereid onder de voorwaarde, dat er een geurcumulatieve 

stolp voor het desbetreffende bedrijfsterrein in werking gesteld moet worden, medewer

king te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfsterrein met een GFT-composteringsin-

richting en een vierde verbrandingslijn. In februari 1993 herinnert de gemeente Duiven de 

provincie Gelderland aan het reeds in 1991 afgeronde onderzoek, waarin de toekomstige 

geurproblematiek centraal stond. In het kader van de beperking van de geuroverlast in de 

nabijheid van het bedrijfsterrein Roelofshoeve wordt besloten een projectgroep Roelofs

hoeve op te richten, waar DHV Milieu en Infrastructuur BV, de gemeente Duiven, het Zui

veringsschap Oostelijk Gelderland, MeMon BV en de Provincie Gelderland aan zullen 

deelnemen. 

De m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van de AVIRA met een vierde verbrandingslijn 

gaat van start in maart 1993. De inspraakreacties van betrokkenen naar aanleiding van 

deze procedure hebben betrekking op alternatieven voor de uitbreiding van AVIRA, de 

noodzaak tot uitbreiding, preventiemogelijkheden, waardedaling van huizen en effecten 

van mogelijk schadelijke stoffen voor onder andere de gezondheid. 

In de tussentijd loopt de discussie in de Regioraad van OLRA omtrent de GFT-composte-

ringsinrichting en de na te streven verwerkingscapaciteit nog steeds. Na overleg met de 

gemeente Duiven besluit de Bestuurscommissie akkoord te gaan met de keuze van de 

gemeente voor een capaciteit van 50.000 ton per jaar en een marge daarboven van 10%. 

In het besluit van de Commissie spelen de volgende overwegingen een rol: 
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• De provincie Gelderland heeft in het PAP III het provinciegebied opgedeeld in 4 verzor

gingsgebieden, waarvan de Regio Arnhem als zelfstandige eenheid er één is. Sa

menwerking met andere regio's is dan ook uiterst onzeker. Daarmee is het onzeker of 

de capaciteit van 100.000 ton per jaar wel wordt benut; 

• De aanmerkelijke bezwaren van regiogemeenten die bestaan tegen een vergoedings

regeling aan de gemeente Duiven; 

• Het niet verantwoord vinden langer te wachten met de besluitvorming. 

De gemeente zegt toe het bestemmingsplan zo snel mogelijk te wijzigen. 

In maart 1993 komt de projectgroep Roelofshoeve voor het eerst bij elkaar. In opdracht 

van de provincie Gelderland wordt door DHV Milieu en Infrastructuur BV onderzoek ge

daan naar de met het bestemmingsplan samenhangende stankhinderproblematiek 

(waaronder met name de effecten van de te plannen mestverwerkingsfabriek). In april 

vindt een tweede bespreking plaats van de projectgroep. De provincie Gelderland geeft 

wederom te kennen waardering te hebben voor de manier waarop de gemeente Duiven 

de plannen voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein Roelofshoeve zo snel verwerkt. 

Men maakt daaruit op dat er van de zijde van gemeente Duiven begrip bestaat voor de 

grote belangen die met deze uitbreiding gemoeid zijn. De gemeente Duiven benadrukt 

dat als de overheidsorganen gevrijwaard willen blijven van schadeclaims ex artikel 43 

WRO, zij in een zo vroeg mogelijk stadium moeten kijken naar de stankhinderproblema

tiek en de mogelijkheden voor de beperking van de geuroverlast dienen te inventariseren. 

In mei 1993 geeft de gemeente Duiven aan met instemming te hebben kennis genomen 

van de inmiddels actievere houding van de provincie Gelderland bij het terugdringen van 

de stankhinder. Men is in Duiven echter op haar hoede en zegt te moeten waken dat het 

niet alleen bij woorden blijft. Ook in de praktijk moet deze actievere instelling gestalte 

krijgen. Op 28 mei 1993 vindt de derde bijeenkomst plaats van de projectgroep Roelofs

hoeve. 

In augustus verschijnt het conceptrapport "Noodzaak en haalbaarheid van stringente 

geurbeperkende maatregelen t.a.v. het bedrijfsterrein Roelofshoeve", dat in opdracht van 

de provincie Gelderland door DHV Milieu en Infrastructuur BV is uitgevoerd. In dezelfde 

maand ontstaat ook voor het eerst echt commotie onder tegenstanders als diverse pers

berichten ruchtbaarheid geven aan de dood van een schaap en gezondheidsklachten van 

de eigenaresse van het schaap, die tegenover de verbrandingsinstallatie woont. 

Het Regiobestuur laat de Bestuurscommissie voor Milieuzaken weten dat het de 

beschuldigingen niet juist acht en een voorlichtingscampagne wil starten om dergelijke 
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verhalen uit de wereld te helpen. De eigenaresse van het schaap is één van de buurtbe

woners van de AVIRA die in dezelfde maand bij de Raad van State verzoekt om schor

sing van de provinciale gedoogvergunning voor de opslag van vliegas op het AVIRA-ter-

rein. 

In september 1993 vinden tussen de provincie Gelderland en de gemeente Duiven be

langrijke bijeenkomsten plaats. In deze overleggen wordt duidelijk dat het door DHV uit

gevoerde onderzoek voor alle partijen, deelnemend aan de projectgroep Roelofshoeve, 

een aanvaardbare basis is voor de op te leggen normeringen en te treffen voorzieningen 

om de geurbelasting de gestelde normering niet te laten overschrijden. In september 

worden afspraken gemaakt en wordt tussen alle deelnemende partijen overeenstemming 

bereikt over de te stellen eisen aan de composteringsinstallatie ten einde de geurbelas

ting zo veel mogelijk te beperken. 

In november 1993 legt de provincie Gelderland het vuilverwerkingsbedrijf AVIRA 

een tweetal dwangsommen van elk tienduizend gulden op wegens het niet naleven van 

voorschriften uit de Hinderwetvergunning. Volgens het OLRA was de reactie van de pro

vincie Gelderland te snel en niet noodzakelijk. 

In januari 1994 vindt gemeentelijk overleg plaats, waarin het slopen van een tweetal wo

ningen aan de Rivierweg centraal staat. De bewoners van deze panden zijn in november 

1993 benaderd en verzocht te onderhandelen over een uitkoopprijs. Ondertussen groeit 

het protest onder omwonenden en belangengroepen tegen de plannen in Duiven. Het is 

met name de werkgroep Lathum, waarin verontruste inwoners samenwerken, die actief is 

en aansluiting zoekt bij gelijkgezinde groepen in Duiven, Westervoort en Giesbeek. Zij 

maken duidelijk de buik vol te hebben van de plannen, aangezien niemand in Lathum 

echt op de hoogte is van de plannen. De keuze voor de locatie Duiven in de MER is vol

gens hen gemaakt vanwege de gunstige ligging ten opzichte van gevoelige gebieden en 

woonwijken. Lathum valt echter volledig binnen de invloedssfeer van het bedrijfsterrein. 

De werkgroep spreekt de voorkeur uit voor het realiseren van een vuilvergistingsfabriek 

op het terrein Koningspley-Noord te Arnhem. 

In maart 1994 worden de m.e.r.-procedures van zowel de GFT-composteringsinrichting 

als de vierde verbrandingslijn voortgezet en worden de aanvragen voor de vergunningen 

inzake de Wet Milieubeheer (WM) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) 

aangevraagd door het OLRA. Het MER voor de composteringsinrichting verschijnt op 4 

mei 1994, het MER voor de vierde verbrandingslijn op 11 mei 1994. De gemeente Duiven 

verzoekt de provincie Gelderland bij het verlenen van de milieuvergunningen rekening te 
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houden met de afspraken die in het kader van de beheersing van de geuremissies zijn 

gemaakt. De openbare hoorzitting, die plaatsvindt naar aanleiding van het MER omtrent 

de GFT-composteringsinrichting, georganiseerd door Gedeputeerde Staten van Gelder

land, wordt met name gedomineerd door tegenstand van twee personen, waaronder de 

reeds genoemde eigenaresse van het in 1993 overleden schaap. Zij vinden het MER on

aanvaardbaar. Zij nemen het de provincie en de gemeente Duiven vooral kwalijk dat zij 

geen rekening hebben gehouden met de individuele burgers. 

Op 18 april 1994 brengt de Commissie voor de m.e.r. advies uit omtrent de richtlijnen 

voor een MER voor een scheidings- en vergistingsinstallatie van BFI te Harderwijk of Arn

hem. Het is de bedoeling dat BFI een scheidings- en vergistingsinstallatie bouwt voor de 

verwerking van afval, dat anders in de nieuw te realiseren verbrandingscapaciteit bij 

AVIRA en de ARN moest worden verwerkt. In verband met de keuze tussen verbranden 

en scheiden/vergisten besluiten Gedeputeerde Staten de uitbreiding van de AVIRA tijde

lijk op te schorten. Bovendien beginnen Gedeputeerde Staten vraagtekens te zetten bij 

het wel of niet verlenen van de vergunning. Nieuwe gegevens, onder andere van het 

AOO, over de te verwerken hoeveelheden afval en de berichten dat de aanvoer in Duiven 

zal teruglopen geven aanleiding om vragen te stellen of er nog wel behoefte bestaat aan 

uitbreiding van de verbrandingsoven met een vierde lijn. Volgens Gedeputeerde Staten 

zal pas over de vergunningaanvragen worden beslist als over het vuilaanbod volstrekte 

duidelijkheid bestaat. Er is tijd nodig om hierover een politieke discussie te voeren, ook 

door alle gemeenten die deel uit maken van de Regio Arnhem. Als namelijk wordt afge

zien van uitbreiding dient het gehele besluitvormingstraject te worden herstart, wat tot 

grote vertragingen zal leiden. Er zijn dan tevens verliezen op de voorbereidingskosten 

(enkele miljoenen) en mogelijke schadeclaims van leveranciers te verwachten. 

Naar aanleiding van de beoordeling van het MER voor de GFT-composteringsinstallatie 

maakt de Commissie voor de m.e.r. kenbaar dat voor het onderbouwen van de geure

missies essentiële informatie ontbreekt. Als gevolg hiervan stelt de provincie Gelderland 

de Commissie voor de advisering op te schorten om de initiatiefnemer OLRA de gelegen

heid te bieden een aanvullende rapportage op te stellen. Het supplement op het eerder 

verschenen MER verschijnt op 26 oktober 1994. 

In december 1994 wordt bekend dat de provinciale milieuvergunning voor de reeds be

staande regionale vuilverbrandingsoven in Duiven zodanig zal worden aangescherpt dat 

de dioxine-uitstoot met ingang van 1 januari 1995 volledig aan de nieuwe wettelijke nor

men zal voldoen. Als AVIRA in gebreke blijft, kondigt de Milieugedeputeerde van de pro-
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vincie Gelderland aan het bedrijf te zullen sluiten. De provincie had met een eerdere aan

scherping gewacht aangezien het aanvankelijk de bedoeling was geweest de herziening 

van de AVIRA-vergunning te koppelen aan de bouw van een vierde oven. Aangezien die 

uitbreiding nog altijd niet vaststaat, wordt besloten die koppeling los te laten. 

Uit de in december 1994 verschenen discussienota "Uitvoeringsperspectief Milieubeleid" 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland blijkt dat het Gelders college bij zijn inmiddels 

sterk omstreden standpunt blijft dat AVIRA met een vierde oven moet worden uitgebreid. 

Het argument daarvoor is de financiële ruimte die het bedrijf met deze uitbreiding krijgt 

om het milieurendement te verbeteren. Daarbij wordt de vraag opgeworpen hoe erover 

wordt gedacht om de installatie ook in te zetten voor de verwerking van afval van buiten 

de provincie Gelderland. 

1995-1997 

In januari van 1995 blijkt uit een onderzoek, dat op verzoek van de al eerder genoemde 

tegenstandster (eigenaresse van het schaap) uit Duiven was uitgevoerd door de vak

groep milieuchemie van de Universiteit van Amsterdam, dat zich in het bloed en de moe

dermelk van deze persoon concentraties dioxines bevinden, behorend tot de hoogst ge

vonden waarden in Nederland. Tevens wordt duidelijk dat meer mensen in de omgeving 

van AVIRA gezondheidsklachten hebben. Anders dan in 1993 laat Regio Arnhem weten 

de ongerustheid van de bevolking serieus te nemen. De secretaris benadrukt dat al lan

gere tijd wordt gewerkt aan een nader gezondheidsonderzoek in de regio naar door de 

afvalverbrander mogelijk, veroorzaakte problemen. Ook de Haagse Stichting Afval en 

Milieu maakt zich druk over de toenemende gezondheidsklachten en wil als gevolg van 

het hierboven genoemde onderzoek bij de overheid pleiten voor een uitvoerig gezond

heidsonderzoek in Gelderland. Samen met Greenpeace doet de Stichting Afval en Milieu 

vervolgens aangifte bij het openbaar ministerie in Arnhem van overtreding van de milieu

wetgeving door de AVIRA. 

In april 1995 blijkt het college van Burgemeester en Wethouders van Duiven minder 

overtuigd te zijn van het feit dat de uitbreiding van de afvalverbrandingsinstallatie AVIRA 

met een vierde oven nodig is. Het College heeft zodanige twijfels dat zij van Regio Arn

hem inzicht vraagt in de financiële consequenties als de bouw van de vierde oven niet 

doorgaat. De twijfels van gemeente Duiven zijn ook aanleiding voor de bestuurscommis

sie van Milieuzaken van de Regio Arnhem om zich af te vragen wat onder andere de 

financiële consequenties zullen zijn. Gemeente Duiven is met name gaan twijfelen omdat 

de reeds bestaande tweede oven al geruime tijd stilligt vanwege een gebrek aan vol-
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doende aanvoer. Ook het AOO geeft op basis van de nieuwe afvalaanbodprognoses niet 

langer het advies om de afvalverbrandingsinstallatie uit te breiden. 

Op 15 juni 1995 komt van Gedeputeerde Staten een bestuursdwangschikking, hetgeen 

inhoudt dat de tweede oven van de AVIRA gesloten moet worden. Bovendien schort de 

provincie Gelderland de vergunningverlening voor de bouw van een vierde oven op, tot

dat helderheid is verkregen over de resultaten in de discussie over sturing, verevening en 

organisatie en daarmee of het benodigde aanbod, al of niet afkomstig uit Gelderland, 

voor de uitbreiding beschikbaar is. De aanpassing van de tweede oven met een Integraal 

Energie Systeem verkrijgt dan ook prioriteit. Zowel Greenpeace, de stichting Afval en Mi

lieu, de Gelderse Milieufederatie en de Werkgroep Lathum zijn echter van mening dat uit 

het oogpunt van de nieuwe afvalaanbodprognoses de ombouw van de tweede oven niet 

eens meer nodig is. 

In oktober 1995 vindt een hoorzitting plaats bij de Raad van State, waar omwonenden, 

verenigd in de Werkgroep Lathum, protesteren tegen de plannen voor de uitbreiding van 

industrieterrein Roelofshoeve. In deze hoorzitting komt naar voren dat de Raad van State 

een onderzoek naar de uitbreidingsplannen wil laten uitvoeren door onderzoekers van 

het ministerie van VROM. De Raad van State vraagt zich in deze namelijk af of de ge

meente Duiven niet probeert van een aantal kleine industrieterreinen in Duiven één groot 

bedrijfsterrein te maken. Bovendien wil de Raad weten hoe groot de milieubelasting is. 

Het VROM-onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat 

de Werkgroep Lathum twee van haar belangrijkste activisten (waaronder de eigenaresse 

van het schaap) is kwijtgeraakt. Zij hebben met de gemeente Duiven, na een aantal jaren 

onderhandelen, overeenstemming bereikt over het verlaten van hun woningen. In ruil 

daarvoor beloofden beiden alle bezwaren tegen uitbreidingen en verbouwingen in te trek

ken. 

De uitspraak van de Raad van State een aantal weken later geeft de tegenstan

ders van de uitbreiding van het bedrijfsterrein Roelofshoeve hoop. Het plan om bij de 

vuilverbranding AVIRA te Duiven ook zware industrie toe te staan mag voorlopig namelijk 

niet doorgaan. Bovendien moet het plan voor de GFT-composteringsinstallatie ook voor 

een halfjaar de ijskast in. 

De m.e.r.-procedure voor de GFT-composteringsinrichting wordt echter wel vervolgd en 

leidt op 22 december 1995 tot een door Gedeputeerde Staten van Gelderland verleende 

beschikking ingevolge de Wet Milieubeheer. In dezelfde maand verschijnt het onderzoek 

"Gezondheidsonderzoek Lathum en omgeving", uitgevoerd door de Dienst Welzijn en 
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Volksgezondheid van de GGD Regio Arnhem. In dit onderzoek stond centraal of er een 

relatie tussen de uitstoot van stoffen door de AVIRA en het optreden van acute luchtweg

klachten en/of een daling van de longfunctie van omwonenden kon worden vastgesteld. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat er van een dergelijke relatie geen sprake is. 

De vergunning inzake de WVO wordt voor de GFT-composteringsinrichting op 4 januari 

1996 verleend door het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. De Werkgroep Lathum 

maakt in dezelfde maand duidelijk een gezondheidsonderzoek te willen laten uitvoeren, 

aangezien het Integraal Kankercentrum Oost een verhoogd percentage kankergevallen in 

Lathum had geconstateerd. De werkgroep wil geen direct verband leggen tussen de vuil

verbrander en de verscheidene gezondheidsproblemen, maar dringt wel aan op een on

derzoek. Het onderzoek moet volgens de werkgroep breed opgezet worden, omdat er 

meer vragen zijn die beantwoording behoeven. Zo bestaat de vraag waarom zich in 

Huissen en Bemmel een verhoogd aantal gevallen van reumatische artritis bevindt. 

Op 1 juli 1996 wordt het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio Arnhem op 

grond van besluitvorming van de Regioraad en de daarin deelnemende gemeenten op

geheven. De uitvoerende taken met betrekking tot afvalverwerking worden overgeheveld 

naar de NV AVIRA, die op 1 maart 1996 wordt opgericht. Alle aandelen van het verzelf

standigde bedrijf zijn nog steeds in handen van de achttien regiogemeenten. Als gevolg 

van de opheffing van het OLRA moet de NV AVIRA de vergunningaanvragen opnieuw 

indienen. De vergunningen zijn immers verleend aan het OLRA, dat na liquidatie niet 

meer bestaat. De indiening voor de vergunning inzake de WVO wordt op 21 augustus 

ingediend. 

In augustus 1996 geeft de gemeente Duiven aan dat een snuffelploeg van de provincie 

ook in de daarop volgende jaren moet doorgaan met het meten van stankoverlast die 

bedrijven op het bedrijfsterrein Roelofshoeve veroorzaken. Dit ondanks het feit dat de 

stankoverlast in augustus al is gehalveerd in vergelijking met de eerste meetresultaten in 

1993. Dat de totale stankoverlast van Roelofshoeve drastisch is verminderd is ook op te 

maken uit het aantal klachten dat sterk is gedaald. 

In januari 1997 wordt een uitspraak van de Raad van State bekend waarin wordt vastge

steld dat de vuilverbranding in Duiven aan de milieuregels moet voldoen en de giftige 

dioxine uit de rookgassen moet halen. Lukt dit niet dan moet AVIRA de vuilverbranding 

staken. De uitbreiding van de verbrandingsinstallatie met een vierde oven lijkt tevens 
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geheel van de baan te zijn. De GFT-composteringsinstallatie wordt op 1 september 1997 

geopend. 

4.3.2 Stortplaats te Landgraaf5 

1986-1990 

Medio jaren tachtig ontstaat in de regio Oostelijk Zuid-Limburg de noodzaak voor een 

nieuwe afvalstortplaats. De reeds in gebruik zijnde stortplaats Ubach over Worms, die in 

de gemeente Landgraaf is gelegen, begint namelijk vol te raken. Zowel in het Provinciaal 

Afvalstoffenplan van 1985-1990 (PAP I) als in het Streekplan Zuid-Limburg wordt de loca

tie Brunsummerheide in Landgraaf aangewezen als geschikte locatie voor de realisering 

van een nieuwe stortplaats. De locatie zou voor een periode van 30 tot 40 jaar in de be

hoefte van het samenwerkingsgebied6 kunnen voorzien. De keuze voor de locatie roept 

in eerste instantie weinig commotie op, aangezien de plaats zich goed leent voor het cor

rigeren van ongewenste planologische 'sturing'. Hieronder wordt het opvullen van een 

aantal oude groeven met huisvuil verstaan om uiteindelijk gestalte te kunnen geven aan 

landschapsherstructurering. Het volstorten in de omgeving van Landgraaf wordt als een 

geaccepteerde oplossing gezien voor het probleem van het zogenaamde 'maanland

schap', dat is ontstaan door delfstofwinning (Van der Heijden7, 1998: 200-206). 

Voor de gemeente Landgraaf is het van groot belang medewerking te verlenen aan de 

totstandkoming voor de afvalstort, aangezien zo een oplossing wordt geboden voor het 

ontstane 'maanlandschap'. Daarnaast is een overig aantal voordelen verbonden aan het 

verlenen van medewerking. Zo stemt het Streekgewest niet alleen in met het bekostigen 

van de herziening van het bestemmingsplan, ook belooft het Streekgewest de gemeente 

Landgraaf een goede verkeersontsluiting bij de stortplaats te realiseren en tevens deels 

te financieren. Daarnaast krijgt de gemeente nog de gebruikelijke financiële vergoeding 

van andere gemeenten voor het storten van afval in haar gemeente. In het bestem

mingsplan "Brunsummerheide" wordt tevens gesproken over een mogelijk positief werk

gelegenheidseffect dat is verbonden aan de nieuwe stortplaats. 

In januari 1986 vinden de eerste gesprekken plaats tussen het Streekgewest Oostelijk 

Zuid-Limburg (OZL) en de gemeente Landgraaf over de ingebruikname en realisering van 

een nieuwe stortplaats in deze gemeente. Het Streekgewest laat in 1987 een rapport 

opstellen door het onderzoekbureau Haskoning. Het rapport moet inzicht geven in de 

toekomstige landschappelijke herstructurering, zodat de procedures in het kader van de 

WRO in werking kunnen worden gesteld en het bestemmingsplan kan worden gewijzigd. 
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Het onderzoek resulteert uiteindelijk in het "Schetsplan ten behoeve van Landschapsher

structurering". 

In het Provinciaal Afvalstoffenplan 1989-1994 (PAP II), dat op 16 maart 1990 door Gede

puteerde Staten van Limburg wordt goedgekeurd, wordt aangegeven dat de stortplaats 

niet alleen gebruikt zal worden voor de verwerking van afval van het Streekgewest Oos

telijk Zuid-Limburg (OZL), waarvan de gemeente Landgraaf deel uitmaakt. Ook afval af

komstig uit het samenwerkingsgebied Heuvelland8 zal op de locatie in Landgraaf worden 

gestort. Door nieuwe normen omtrent het milieu, opgenomen in het Provinciale Grond-

waterbeschermingsplan van 1990, wordt het steeds moeilijker om stortactiviteiten te ont

wikkelen in de nabijheid van grondwaterbeschermingsgebieden. De geplande capaci

teitsuitbreiding van de stortplaats Belvédère, die zorgdraagt voor de afvalverwerking af

komstig uit het samenwerkingsgebied Heuvelland en zich bevindt naast een grondwater

beschermingsgebied, kan daarom niet doorgaan. Er wordt besloten om na de benutting 

van de capaciteit van de stortplaats Belvédère het afval te transporteren en te storten in 

Landgraaf. 

In 1989 wordt een begin gemaakt met alle procedures die voor de realisering van de 

stortplaats van belang zijn. Zo wordt in maart 1989 door de initiatiefnemers, te weten het 

Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg en de provincie Limburg, een start gemaakt met de 

m.e.r.-procedure (MER) en wordt op 1 juni het bestemmingsplan Brunsummerheide 

(deelplan 1) door de gemeente Landgraaf opgesteld. Dit gebeurt mede op basis van het 

rapport van Haskoning uit 1987. 

Het benodigde bestemmingsplan roept weinig verzet op omtrent de plannen voor 

de stortplaats in Landgraaf. In die tijd is er meer protest en verbolgenheid over het feit dat 

een uitbreiding van een nabijgelegen golfterrein staat gepland, waardoor een stuk na

tuurgebied verloren zal gaan. Deze uitbreiding is in hetzelfde bestemmingsplan beschre

ven en leidt de aandacht voor de geplande bouw van de stortplaats af. 

De m.e.r.-procedure levert in tegenstelling tot de procedures rond de locatiekeuze en het 

bestemmingsplan een veelvoud aan protesten op. Al op 20 juni 1989 ontvangt het 

Streekgewest een brief van het StAWA (Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft) 

uit Duitsland. Dit StAWA is gelegen in een grondwaterbeschermings- en natuurbescher

mingsgebied, dat zich op een afstand van ongeveer 300 meter van de te realiseren stort

plaats bevindt. De aanleg van de stortplaats betreft een grensoverschrijdende activiteit en 

de StAWA vreest voor eventuele verontreiniging van het grondwater afkomstig van de 

nieuwe stortplaats. Zij stelt voor om in de toekomst nauw betrokken te worden bij het 
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verdere verloop van het besluitvormingsproces. Ondanks dit voorstel vindt er geen over

leg plaats tussen de provincie en de Duitse autoriteiten. Van provinciezijde staat men niet 

open voor wederzijdse consultatie (Van der Heijden, 1998: 203). In overleg tussen het 

Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg en het StAWA wordt echter wel besloten dat in het 

MER een zogenaamd StAWA-alternatief wordt opgenomen. Men gaat daarbij uit van 

strengere Duitse richtlijnen met betrekking tot milieubeschermende voorzieningen. Gede

puteerde Staten van Limburg oordelen op 10 oktober 1990 dat het MER voldoende infor

matie bevat om de besluitvorming voort te zetten en over te gaan tot het verlenen van de 

benodigde vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet. 

1991-1995 

In het kader van de m.e.r.-procedure en de vergunningaanvragen wordt op 23 januari 

1991 door het Streekgewest een openbare zitting georganiseerd. Met name vanuit 

Duitsland komt veel kritiek. De critici staan echter niet alleen, aangezien ook de Commis

sie voor de m.e.r., die het MER moet beoordelen, veel kritiek heeft. Tijdens een gesprek 

met vertegenwoordigers van de provincie en het Streekgewest in februari 1991 laat de 

Commissie weten dat de voor het MER noodzakelijke informatie omtrent een aantal pun

ten ontbreekt. Zo is er geen duidelijkheid over het scheiden en breken van bouw- en 

sloopafval, ontbreken gegevens over het treffen van voorzieningen ter bescherming van 

bodem en grondwater en is niet met zekerheid te zeggen dat de verstrekte gegevens 

over de stortplaats juist en volledig zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om tot een verant

woorde besluitvorming te komen. Er wordt overeengekomen dat het Streekgewest een 

aanvulling op het MER zal schrijven waarna het geheel opnieuw ter inzage zal worden 

gelegd. 

Het Streekgewest is het overigens niet eens met de kritiek van de Commissie voor 

de m.e.r., aangezien hetzelfde MER in oktober 1990 nog positief beoordeeld werd door 

Gedeputeerde Staten van Limburg. Bovendien loopt de besluitvorming door dit besluit 

vertraging op met zeker een maand. Toch is het Streekgewest bereid de gevraagde in

formatie uit te werken en wederom voor te leggen aan de Commissie voor de m.e.r.. 

De vele bezwaren die tegen de aanvulling van het MER worden ingediend na de ter in

zage legging in juni 1991 worden door Gedeputeerde Staten (GS) afgewezen; zij had het 

MER immers in 1990 al aanvaardbaar geacht. De Commissie voor de m.e.r. stemt hier 

echter niet mee in. Zij beoordeelt het MER, ook met de aanvulling, wederom als ontoerei

kend. Onder andere ook Duitse nabijgelegen gemeenten en bewoners van de woonwijk 

Abdissenbosch, die dicht bij de stortplaats is gelegen, onderschrijven de zienswijze van 

de Commissie. De bewoners zijn inmiddels georganiseerd in de Stichting Leefbaar Ab-
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dissenbosch en werken nauw samen met de plaatselijke afdeling van het Instituut voor 

Natuurbeschermingseducatie (IvN). Verzoeken om nog meer onderzoeken te doen naar 

bijvoorbeeld het voorkomen van verontreiniging van bodem en grondwater op de lange 

termijn worden door GS afgewezen. 

De hele discussie wordt achterhaald door wijzigingen in de landelijke richtlijnen voor de 

realisatie van stortplaatsen. Als een consequentie daarvan moet een nieuw inrichtingsal

ternatief worden opgesteld. Al snel blijkt tijdens het verdere verloop van onder andere de 

vergunningprocedures, dat het nieuwe inrichtingsalternatief in die mate afwijkt van het 

oude plan, dat een nieuw MER moet worden opgesteld. Het eerste MER wordt daarom in 

december 1991 samen met de benodigde vergunningaanvragen door het Streekgewest 

ingetrokken. Om verdere vertraging te beperken proberen de initiatiefnemers zo veel mo

gelijk de eisen van de Commissie voor de m.e.r. in het nieuwe MER en de vergunning

aanvragen te verwerken, ondanks het feit dat zij sommige eisen enigszins overdreven 

vinden. Daarnaast wordt de druk steeds groter om de procedures te versnellen aange

zien de bestaande stortplaats in Ubach over Worms nog maar capaciteit kan bieden tot 

31 december 1993. 

In de nieuwe vergunningaanvragen en het nieuwe MER, van 13 augustus 1992, komt het 

Streekgewest tegemoet aan de eisen van de Commissie voor de m.e.r.. Rondom deze 

procedure komen er echter veel (planologische) bezwaren van omwonenden, milieu

groepen en van bedrijven van een nabijgelegen industrieterrein (met name van een groot 

vleesverwerkend bedrijf dat stelt noodgedwongen te moeten sluiten als de stortplaats 

wordt gerealiseerd) naar voren. Het gevolg van deze protesten is dat voor de tweede 

maal de vergunningaanvragen en het MER worden ingetrokken door het Streekgewest. 

Het besluitvormingsproces raakt hierdoor in een impasse. 

In de tussentijd wordt de taak van afvalverwerking van het Streekgewest Oostelijk Zuid-

Limburg overgedragen naar de NV Afvalverwerking Oostelijk Zuid-Limburg (AVOZL). Het 

is deze NV, voor 100% eigendom van de samenwerkende gemeenten, die van het 

Streekgewest in 1992 het mandaat krijgt om de inrichting van de stortplaats te realiseren 

en te exploiteren. Deze werkmaatschappij/projectgroep, in eerste instantie bestaande uit 

een extern aangetrokken manager, een aantal extern aangetrokken medewerkers en 

medewerkers van het Streekgewest, probeert de besluitvorming uit de impasse te halen 

en wederom te bespoedigen door onder andere overleg te hebben met de provincie. Dit 

overleg vindt voor het eerst plaats op 15 maart 1993. Tussen maart en juli 1993 vindt 

tevens regelmatig overleg plaats tussen AVOZL, de provincie Limburg en de gemeente 
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Landgraaf. Het doel van deze overleggen is het afstemmen van de verschillende proce

dures, zoals de m.e.r.-procedure en de verschillende vergunningaanvragen. De Commis

sie voor de m.e.r. wordt regelmatig geïnformeerd door een contactpersoon bij de provin

cie Limburg. In deze periode wordt nog rekening gehouden met de mogelijkheid van om

wonenden en milieuorganisaties om in beroep te gaan bij de Raad van State. Om dit te 

voorkomen vinden de gemeente Landgraaf, de provincie Limburg en AVOZL het van groot 

belang de toekomstige procedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, te doorden

ken en de inbreng van omwonenden en milieuorganisaties te stimuleren en te laten 

meewegen in toekomstige besluitvormingsronden. Ook met milieuaspecten dient, on

danks de tijdsdruk, zorgvuldiger te worden omgegaan, zodat ten alle tijde een grondwa

terverontreiniging voorkomen kan worden en de kritiek van nabijgelegen Duitse ge

meenten kan worden geminimaliseerd. 

In diezelfde periode (juli 1993) wordt in een interne notitie van de gemeente Landgraaf 

aandacht gevraagd voor het feit dat de sluiting van de stortplaats (Ubach over Worms) 

nadert, terwijl de nieuwe stortplaats, gezien het verloop van de vergunningprocedures, 

nog lang niet in gebruik genomen kan worden. Men pleit ervoor de oude stortplaats lan

ger open te laten of de nieuwe stortplaats in gebruik te nemen zonder dat daar de beno

digde vergunningen voor zijn verleend. Uiteindelijk resulteert dit overleg in een door Ge

deputeerde Staten verleende gedoogbeschikking, waardoor de oude stortplaats open kan 

blijven tot 31 december 1994. Men streeft er vervolgens naar om voor 1 januari 1995 de 

nieuwe stortplaats te openen. 

De derde vergunningaanvraag (WM) en MER worden gestart in februari 1994. In de rap

porten is een aantal wijzigingen opgenomen. Zo zal de ontsluiting van de stortplaats 

plaatsvinden via een andere weg en zal ook het ontvangstemplacement naar een andere 

locatie worden verplaatst. Bij deze veranderingen wordt gehoor gegeven aan de eisen 

die de Stichting Leefbaar Abdissenbosch, de plaatselijke IvN en de bedrijven van het 

nabijgelegen bedrijfsterrein onder woorden hadden gebracht. Ook brengt men de voor

genomen omvang van de stortplaats terug tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke 

oppervlakte. Bovendien wordt een drievoudige onderafdichting van de stortplaats en mo

nitoring van het grondwater voorgesteld. 

In maart 1994 wordt door de gemeente Landgraaf besloten tot het herschrijven 

van het vigerende bestemmingsplan Brunsummerheide. Omdat dit echter niet voor 1 

januari 1995 gereed zal zijn, zal gelet op de continuïteit van de afvalverwerking parallel 

hieraan de nieuwe afvalverwerkingsinrichting via een toepassing van artikel 19 van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening worden gerealiseerd. Het gedeeltelijk herschreven be-
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stemmingsplan, betiteld als "Bestemmingsplan Afvalverwerking Oostelijk Zuid-Limburg", 

wordt door de provinciale planologische commissie van de provincie Limburg op 18 juli 

1994 negatief beoordeeld. Het is niet de noodzaak van de stortplaats zelf, als wel de in

richting van de stortplaats en de geplande verbindingsweg naar de stortplaats door de 

natuurbuffer Abdissenbosch die ter discussie staan. Ondertussen is in maart 1994 door 

Gedeputeerde Staten ook een gedoogbeschikking verleend ten behoeve van het daad

werkelijk starten met de aanleg van de stortplaats, die overigens de modernste milieu

technische voorzieningen van West-Europa krijgt (Van Onck, 1996). Op basis van artikel 

19 WRO wordt het storten in november 1994 mogelijk. Een maand later volgt ook de offi

ciële beschikking van GS in het kader van de Wet Milieubeheer. Terwijl in januari 1995 de 

stortplaats officieel door de Gouverneur van Limburg wordt geopend, vindt in juli 1995 in 

het kader van het nieuwe bestemmingsplan nog een inspraakavond voor omwonenden 

en anderszins betrokkenen bij de stortplaats plaats. 

4.3.3 Uitbreiding van de gesloten composteringscapaciteit (GECO 400) in 

Wijster 

1989-1992 

Op het terrein van de NV Vuilafvoermaatschappij VAM te Wijster is een hoeveelheid aan 

afvalverwerkende activiteiten geconcentreerd. Vooral composteren is een activiteit die al 

tientallen jaren plaatsvindt op het VAM-terrein. In de jaren tachtig wordt er door de NV 

VAM en de NV Energiebedrijf IJsselmij het initiatief genomen om op het VAM-terrein een 

geïntegreerde afvalverwerkingsinrichting (GAVI)9 te plaatsen. In deze installatie zal 

720.000 ton huishoudelijk en daarmee gelijk te stellen bedrijfsafval worden bewerkt. De 

af te scheiden droge fractie van ca. 360.000 ton zal worden verbrand en de vrijkomende 

warmte wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het aangevoerde GFT-afval zal 

worden gecomposteerd in de gesloten composteringsinrichtingen, ook wel GECO's ge

noemd. Daarnaast is op het terrein ook nog voor ca. 400.000 ton stortcapaciteit per jaar 

beschikbaar. 

Met de ontwikkeling van de initiatieven op het VAM-terrein wordt ingespeeld op het 

in het Provinciaal Afvalstoffenplan Drenthe 1990-1994 geformuleerde afvalbeleid. In dit 

beleidsstuk wordt het VAM-terrein aangewezen als locatie om deze capaciteitsdoelstelling 

te verwezenlijken. Ook in het Streekplan Drenthe, dat op 27 juni 1990 wordt vastgesteld, 

worden indicaties afgegeven voor de locatie Wijster en de daar te plannen activiteiten. 

De m.e.r.-procedure wordt in werking gezet in oktober 1988. Het Milieueffectrapport 

(MER) omtrent de nieuwe initiatieven wordt ingediend bij de provincie Drenthe op 29 ja-
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nuari 1990. Op 16 januari 1988 vragen Gedeputeerde Staten van Drenthe de Commissie 

voor de m.e.r. een eerste beoordeling van het MER te geven, ten behoeve van een door 

hen te geven aanvaardbaarheidsbeoordeling, een zogenaamde "voortoetsing". Deze laat 

in februari 1990 weten dat hoewel het MER een goed geschreven document is, het op 

een aantal voor de besluitvorming essentiële punten nog onvoldoende informatie bevat. 

Het gaat dan vooral om informatie over milieugevolgen van de te bouwen inrichting en de 

te verwachten milieugevolgen van de stort van verbrandingsreststoffen. Op 16 maart 

1990 laten GS van Drenthe weten dat zij, mede op grond van het advies van de Commis

sie, het MER niet aanvaardbaar verklaren. 

In mei 1990 verschijnt vervolgens het MER met daarbij de notities "Nadere gege

vens" en "Aanvullende gegevens". Dit keer biedt het MER, volgens de Commissie, vol

doende informatie om de besluitvorming te continueren. Dit mondt vervolgens uit in het 

verlenen van de vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet door de provincie 

Drenthe en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren door het zuiveringsschap Dren

the op 4 december 1990. Hiertegen worden door diverse instanties als de Milieuraad 

Drenthe maar ook door individuen beroepen ingediend en verzoeken om schorsing aan

gevraagd bij de Raad van State. 

Voor de nieuwe activiteiten is ook een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

De gemeente Beilen, waartoe Wijster behoort, stelt daartoe een nieuw bestemmingsplan 

"VAM-GAVI" op en wijzigt het bestemmingsplan "VAM-terrein & Omgeving". Het is met 

name het bestemmingsplan "VAM-GAVI" dat in deze casusbeschrijving van belang is, 

aangezien hierin de initiatieven voor de afvalverbrandingsinstallatie en de gesloten com-

posteringsinstallaties expliciet zijn opgenomen. Kwamen er in juni 1989 nog zeer weinig 

reacties op de ter visie legging en inspraakavond omtrent het ontwerpbestemmingsplan, 

naar aanleiding van de ter inzage legging van het bestemmingsplan "VAM-GAVI" komen 

maar liefst 2934 bezwaarschriften binnen bij de gemeente Beilen. Deze bezwaren wor

den vervolgens in georganiseerde hoorzittingen toegelicht. De bezwaren zijn afkomstig 

van zeer uiteenlopende partijen: van individuen, landbouwbedrijven, buurtverenigingen, 

bedrijven, dorpsbelangengroepen, verschillende afdelingen van de Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen, enzovoorts. Zeer actief zijn de Milieuraad Drenthe en de Stich

ting Anti-Vuilverbranding Drenthe, die vooral de belangen van de omwonenden verte

genwoordigt. Vanuit heel Drenthe komen bezwaren, die zich met name richten op de 

plannen voor de vuilverbrandingsinstallatie. Niet zo vreemd aangezien in dezelfde peri

ode, begin jaren negentig, de zogenaamde Lickebaertaffaire zich voordoet. Men heeft 

met name angst voor negatieve effecten voor de gezondheid, gezien de mogelijke di

oxine-uitstoot van de installatie. Daarnaast richten de bezwaren zich onder andere op de 
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locatiekeuze, de negatieve consequenties voor het milieu, het wel of niet op verant

woorde en veilige manier van exploitatie, het prevaleren van commerciële belangen bo

ven gezondheidsbelangen door de commissariaten van de burgemeester van Beilen en 

de milieugedeputeerde van de provincie Drenthe in de NV VAM, de doelmatigheid van de 

installatie en de waardevermindering van onroerend goed in de omgeving. De bezwaren 

nchten z.ch dus vooral op de mogelijke consequenties van de afvalverbrandingsinstallatie 

en minder op de geplande gesloten composteringscapaciteit. 

De reactie van de gemeente Beilen op de hoeveelheid bezwaren is dat zij begrip 

heeft voor de geuite zorg, die in de omgeving van het VAM-bedrijf te Wijster is ontstaan 

als gevolg van het voornemen om op deze locatie een geïntegreerde afvalverwerkingsin-

stallatie te realiseren. Toch is men van mening dat in de ingediende bezwaren geen door

slaggevende argumenten zijn te vinden, op grond waarvan vaststelling van het bestem-

mmgsplan VAM-GAVl achterwege zou moeten blijven. Aldus wordt door de gemeenteraad 

op 29 november 1990 het bestemmingsplan "VAM-GAVl" vastgesteld. Het bestemmings

plan "VAM-Terrein & Omgeving" wordt door de gemeente Beilen goedgekeurd op 27 juni 

1991, nadat een eerste goedkeuring was onthouden vanwege discussie over de te ac

cepteren storthoogte. Ook Gedeputeerde Staten verlenen in 1991 de goedkeuring aan 

beide plannen. 

Bij de goedkeuring van beide bestemmingsplannen door de gemeenteraad van Beilen en 

de provincie Drenthe is het verzet echter nog niet ten einde. Evenals tegen het verlenen 

van de vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging Op

pervlaktewateren, wordt ook tegen beide bestemmingsplannen door diverse partijen als 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe, de Boermarken van Elp Wijster 

en Drijber, de Milieuraad Drenthe en de Stichting Anti-Vuilverbranding Drenthe beroep 

ingediend bij de Raad van State. Het verzet richt zich hierbij wederom op met name de 

afvalverbrandingsinstallatie. In november 1991 beslist de Raad van State om de beroe

pen en verzoeken om schorsing van de op 4 december 1990 verleende vergunningen 

terzijde te leggen, waardoor de vergunningen van kracht worden. 

Intussen wordt op 26 maart 1992 door de Milieugedeputeerde van de provincie Drenthe 

de eerste paal geslagen voor de bouw van vijf gesloten composteringsinstallaties voor 

GFT-afval met een jaarcapaciteit van 300.000 ton per jaar (GECO 300). De planning is om 

m 1992 twee van de vijf geplande installaties operationeel te hebben. De overige installa

ties zullen volgens de planning eind 1993 operationeel moeten zijn. De VAM geeft reeds 

m 1992 toe dat er meer dan de toegestane hoeveelheid compost zal worden aangeboden 

en dat open compostering ook nog in 1993 zal plaatsvinden. Er wordt dan ook aan de 
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provincie Drenthe gevraagd dit te gedogen. Deze wil hier echter vooralsnog niet aan 

meewerken en zondermeer van de vergunning afwijken. Allereerst moet gekeken worden 

naar verwerkingsmogelijkheden elders. "De bouw van de twee gesloten composteerin-

stallaties is een goede zaak. Het milieu en de omwonenden zijn ermee gediend. Het is 

evenwel nog maar een eerste stap. Ik vertrouw erop dat op korte termijn zoveel gesloten 

installaties gebouwd zullen worden, dat de compostering geheel gesloten kan plaatsvin

den en dus overeenkomstig de vergunning gewerkt wordt", aldus de Milieugedeputeerde 

(VAM-mededelingen, 1992). 

1993-1995 

In het kader van de ingediende beroepen en verzoeken om schorsingen tegen de be

stemmingsplannen, besluit de Raad van State uiteindelijk op 2 februari 1993 dat beide 

bestemmingsplannen worden goedgekeurd. De Raad is van oordeel dat, bij afweging van 

alle betrokken belangen, het belang van de verwezenlijking van het plan zwaarder dient 

te wegen dan de belangen van diegene die het beroep hebben ingediend. 

De benodigde tijd voor het composteringsproces blijkt in de praktijk echter korter te zijn 

dan de tijd waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp van de installatie. Hierdoor 

is een snellere doorvoer mogelijk dan verwacht. Bovendien blijkt de feitelijke capaciteit 

zeker groter dan 300.000 ton per jaar te zijn, meer dan waarvoor een vergunning destijds 

is afgegeven door GS van Drenthe. De VAM maakt sinds de openstelling van GECO 300 

echter ruim gebruik van de feitelijke capaciteit, waarbij jaarlijks de formeel toegestane 

hoeveelheden worden overschreden. In 1992 blijkt zelfs 500.000 ton te zijn gecompos-

teerd. Deze overschrijding wordt door de VAM bij de provincie Drenthe gemeld op 8 fe

bruari 1993. De melding wordt door de Provincie geaccepteerd en daarmee gedoogt zij in 

eerste instantie de activiteiten van de VAM. 

Als de provincie die overschrijdingen van de vergunning niet langer wil gedogen, 

draagt zij de VAM op de productie terug te brengen naar de vergunde capaciteit. De VAM 

reageert daar vervolgens op met een aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding 

van de capaciteit met 100.000 ton per jaar (GECO 400). Vooralsnog gaat de VAM ervan 

uit geen nieuwe vergunning in het kader van de WVO aan te moeten vragen. Wel dient 

een nieuwe vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer te worden aangevraagd. 

Hiervoor dient een nieuwe m.e.r.-procedure te worden doorlopen. De startnotitie wordt 

kenbaar gemaakt op 13 mei 1993. De Commissie voor de m.e.r. adviseert in haar toet

singsadvies om bij de vergunningverlening door het bevoegd gezag nadere informatie te 

verstrekken over de afvalsamenstelling, over aanloopproblemen en over metingen van 

geuremissies van de GECO. Daarnaast adviseert de Commissie om nadere aandacht te 
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besteden aan monitoring van stikstofemissies en aan mogelijkheden om door beperking 

van de afvalwaterstroom de geuremissies door (beluchtings)vijvers te verminderen In

tussen wordt in juli 1993 de eerste paal geslagen voor de geïntegreerde afvalverwer

kingsinstallatie. De oplevering van de GAVI staat gepland voor 1 april 1996. 

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het operationeel maken van de overige 3 composte-

ringshallen. Deze worden voor de zomer 1994 opgeleverd. De laatste hallen zijn nog 

maar net volledig in bedrijf als blijkt dat de stankoverlast enorm is. Nog steeds actief te

gen de VAM-activiteiten zijn de Milieuraad Drenthe, inmiddels werkzaam onder de naam 

Milieufederatie Drenthe, en de Stichting Anti-Vuilverbranding, inmiddels gehergroepeerd 

in het Kerncomité Omwonenden VAM. Als reactie op de geuroverlast, het gedoogbeleid 

van de provincie Drenthe omtrent GECO 300 en de plannen voor de uitbreiding van de 

capaciteitsuitbreiding van de composteringshallen naar 400.000 ton per jaar (GECO 400) 

komen zij wederom in verzet. 

Op 29 augustus 1994 wordt het MER voor de uitbreiding van de composteringsinstallatie 

gepresenteerd door de VAM. Na het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e r 

wordt de procedure voor vergunningverlening voortgezet door de provincie Drenthe Zij 

vraagt hierbij tevens advies van het Afval Overleg Orgaan, om zo de nieuwe afvalaan-

bodprognoses in acht te nemen. Het AOO geeft in een brief aan GS van Drenthe op 28 

september 1994 aan, dat zij geen bezwaar tegen de uitbreiding van de VAM-capaciteit 

voor GFT-afval uit huishoudens heeft, wanneer de VAM in staat is in de vergrote installatie 

een kwaliteitsproduct te maken en deze installatie op bedrijfseconomische gronden kan 

exploiteren zonder verstoring van het evenwicht tussen de verwerkingscapaciteit en het 

aanbod van gescheiden ingezameld GFT-afval uit huishoudens. Echter, gelet op het be

staande evenwicht tussen verwerkingscapaciteit en aanbod, is deze uitbreiding uit capa

citeitsoverwegingen volgens het AOO niet geheel noodzakelijk. 

In 1995 maakt de VAM plannen kenbaar om haar bedrijfsterrein aan te passen Deze 

aanpassing moet nieuwe activiteiten in de toekomst op een terrein ten zuidwesten van 

het huidige bedrijfsterrein mogelijk maken. Het uitbreidingsgebied wordt ook wel aange

duid met de naam "Tweesporenland". Voor deze plannen moeten opnieuw procedures 

worden doorlopen en bestaande plannen worden gewijzigd. Zo moeten er wijzigingen 

van bestemmingsplannen worden doorgevoerd en dient de provincie Drenthe haar 

Streekplan te wijzigen om bedrijfsactiviteiten in Tweesporenland mogelijk te maken. Ook 

een milieuvergunning en bouwvergunningen zijn noodzakelijk. De VAM gaat er van uit dat 

met de nieuwe activiteiten op z'n vroegst in de loop van 1996 kan worden begonnen 
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aangezien de procedures en de eventuele bezwaren in deze procedures tot veel vertra

ging zouden kunnen leiden. Voor omwonenden betekenen deze plannen opnieuw onze

kerheid omtrent mogelijke overlast. Ook hiertegen komen zij dan ook in verzet. Daarbij 

worden zij ondersteund door de Milieufederatie Drenthe. 

De provincie Drenthe vervolgt de vergunningprocedure door in het kader van GECO 400 

een ontwerpbeschikking te verlenen. Met name het Kerncomité Omwonenden VAM en de 

Milieufederatie Drenthe hebben hierbij hun bedenkingen. Er zijn onvoldoende eisen ge

steld om onder andere geuroverlast te reduceren dan wel te voorkomen. Aangezien in de 

tussentijd ook nieuwe geureisen worden vastgesteld door het ministerie van VROM, wor

den deze door de provincie Drenthe doorgevoerd en opgenomen in een tweede ontwerp

besluit dat in augustus 1995 verschijnt. 

Op 1 augustus 1995 wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld bij de NV VAM. 

Deze is zich ervan bewust dat over de VAM in de omgeving minder positief wordt ge

dacht. Uiteenlopende percepties kunnen tot problemen leiden. Het denken vanuit een 

bepaalde marktgedrevenheid kan ertoe leiden dat sommige ontwikkelingen net iets te 

snel gaan voor de omgeving. De nieuwe directeur vindt het daarom van essentieel be

lang te investeren in overleg met omwonenden alsmede met bijvoorbeeld de provinciale 

overheid. Het werken aan die relatie is voor het Kerncomité Omwonenden VAM voor

alsnog niet aan de orde, zolang de jaarlijkse vergunde capaciteit nog steeds door de VAM 

wordt overschreden. Zij kondigt in september 1995 dan ook harde acties aan. Daarbij 

worden zij gesteund door de Milieu-inspectie van het ministerie van VROM, die de VAM 

erop wijst feitelijk in overtreding te zijn door meer capaciteit te verwerken dan vergund is. 

Ook de provincie wordt in deze op haar controlerende functie gewezen. De Milieugede

puteerde van de provincie Drenthe zegt vervolgens dat er niet meer dan 300.000 ton 

wordt toegestaan als de VAM niet kan aantonen dit te kunnen zonder stankoverlast. 

In oktober 1995 vindt tussen het Kerncomité Omwonenden VAM en de VAM direc

tie overleg plaats. Daarbij geeft het Kerncomité aan de stankoverlast goed zat te zijn. De 

directie is zich van de geuroverlast bewust en belooft de omwonenden verbetering. De 

oorzaak van de stankoverlast in 1994 wordt vooral gezocht in het ontbreken van biofilters 

achter de gaswassers van de oudste hallen en het niet voldoen van de vereiste ventila-

tiecapaciteit in de hallen A en B. Als in de zomer van 1995 blijkt dat er weer sprake is van 

stankoverlast, is het voorde VAM duidelijk dat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn 

om de geuroverlast in de omgeving te vermijden. De NV VAM zegt dan ook toe te zullen 

werken aan een geuractieplan. Daarbij geeft de VAM wel aan bij de terugdringing van de 

geuroverlast niet het woord 'wegnemen' te hanteren, maar het woord 'reduceren'. De 
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verwachting is dat er altijd geur zal zijn bij de VAM in Wijster. Het doel is ervoor te zorgen, 

dat de omgeving daarvan geen hinder ondervindt. De maatregelen moeten tevens met 

meer overleg met omwonenden tot stand komen. 

Ook de provincie zegt toe verbeteringen te willen bewerkstelligen. Dit leidt tot een 

aanpassing van de vergunning voor de GECO 300 en aanvullende (geur)eisen in de 

nieuwe vergunning voor de capaciteitsuitbreiding GECO 400. 

1996-1998 

In februari 1996 bespreekt de NV VAM het geuractieplan met de omwonenden. Ook ver

spreidt de VAM een krant (Geuralarm '96) met informatie over de geurbronnen en de 

maatregelen die de VAM daartegen gaat nemen. De VAM erkent in de krant dat de VAM in 

Wijster vooral 's zomers veel stankoverlast kan veroorzaken. De medewerking van om

wonenden wordt op prijs gesteld, omdat klachten over stank de geurbronnen kunnen 

helpen opsporen. Een 06-nummer voor klachten wordt dan ook geopend en afhandeling 

van de klachten zal plaatsvinden door een zogenaamd geurpanel. Een extern bureau 

moet helpen een inventarisatie te maken omtrent de geurbronnen. In ieder geval geeft 

men aan de biofilters in maart 1996 te optimaliseren door alle mogelijke lekken te dichten 

en een monitoringssysteem op te zetten. Ook wordt de loshal gesloten uitgevoerd, de 

lucht afgezogen en via een biofilter gezuiverd. De VAM laat blijken van goede wil te zijn 

om de geuroverlast zo veel mogelijk te beperken. 

Het Kerncomité omwonenden VAM zegt niet gerustgesteld te zijn na de versprei

ding van de geurkrant. Zij zijn van mening dat er eerst bewezen moet worden dat de 

maatregelen er werkelijk voor zorgen, dat de stankoverlast met een factor vijf wordt te

ruggebracht. De omwonenden zijn ook bang dat de VAM de beloofde maatregelen ge

bruikt om de aandacht af te leiden van de dreigende uitbreiding van de GFT-vergunning 

van 300.000 ton naar 400.000 ton per jaar. 

De Milieufederatie richt zich met een aantal vragen aan de GGD Noord- en Midden-

Drenthe. Zij wil weten of de stank van de VAM van invloed kan zijn op de gezondheid van 

omwonenden. De effecten die zich eventueel voor zouden kunnen doen variëren van 

psychische hinder tot tranende ogen of een loopneus. Effecten die onmiskenbaar nadelig 

zijn, maar van tijdelijke aard, aldus de GGD. Bevolkingsonderzoek is dan ook niet nodig, 

omdat al bekend is dat deze effecten zich kunnen voordoen. Bovendien is het de vraag of 

het onderzoek objectieve resultaten kan opleveren, aangezien de mening van omwonen

den gekleurd kan zijn door de gehele voorgeschiedenis. 

Zoals reeds hierboven genoemd, is de provincie Drenthe voornemens eigen 

maatregelen te treffen om de geuroverlast zo minimaal mogelijk te houden in de omge-
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ving van de VAM. De provincie heeft daartoe een aantal voorwaarden opgenomen in een 

n.euwe ontwerpvergunning voor de GFT-verwerking van de VAM. De provincie stelt in 

deze n,euwe vergunning (GECO 300), dat de VAM de GFT-verwerking pas mag uitbreiden 

als de stankproblemen zijn opgelost. Op dit punt wordt aan de bezwaren van de Milieufe

deratie en de omwonenden tegen de uitbreidingsplannen tegemoetgekomen. 

Op 12 maart 1996 is er een informatieavond waarbij van gedachten wordt gewisseld over 

de plannen omtrent GECO 300 en GECO 400. Hierbij aanwezig zijn de Milieugedepu

teerde (voorzitter) van de provincie Drenthe, de Milieufederatie Drenthe, het Kerncomité 

omwonenden VAM, vertegenwoordigers van de VAM, vertegenwoordigers van de provin

ce Drenthe en een aantal overige belangstellenden. Zowel het Kerncomité omwonenden 

VAM als de Milieufederatie Drenthe spreken hun waardering uit voor de aangedragen 

w,jz,gingen om de overlast te beperken, maar hebben onder andere vee. twijfels over de 

vraag wat er gedaan wordt als toch blijkt dat de installatie gaat stinken. Ook willen zij 

weten of er bijvoorbeeld scenario's zijn opgesteld, in geval van noodgevallen. Ook voor 

geluidsoverlast wordt gevreesd. 

Ondanks deze bijeenkomst geven de Milieufederatie Drenthe en het Kerncomité 

Omwonenden VAM op 29 maart 1996 een persbericht uit, waarin zij te kennen geven 

opn,euw bezwaar aangetekend (d.d. 27 maart 1996) te hebben bij de Provincie Drenthe 

tegen de nieuwe vergunningen. Het grootste bezwaar dat zij hebben tegen beide ont-

werpvergunningen, is dat de normen voor de stankuitstoot zijn verruimd en een harde 

stanknorm ,n de vergunningen zelf ontbreekt. Ondanks de aangekondigde maatregelen 

van de VAM om de geuroverlast te bestrijden, hebben bovengenoemde partijen weinig 

vertrouwen in het effect van deze maatregelen. Zij stellen zich niet tevreden met het stre 

ven om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en willen dat de norm »geen enkele 

overlast in beide vergunningen wordt opgenomen. 

Ondanks alle bezwaarschriften die worden ingediend bij de provincie Drenthe, wordt op 

16 april 1996 door Gedeputeerde Staten het besluit genomen om de vergunning voor de 

uitbreidmg van de composteerinstallatie van de VAM (GECO 400) in Wijster te verlenen 

De provincie Drenthe verbindt daaraan wel voorwaarden, die de overlast voor omwonen

den tegen moeten gaan. Deze voorwaarden zijn naar het oordeel van sommige omwo

nenden, verenigd in het Kerncomité omwonenden VAM, niet vergaand genoeg Het Kern

comité dient daarom een verzoek in bij de Raad van State om de vergunningen te schor

sen dan wel te vernietigen. Ook het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf van Zuid-Hol

land, NV PROAV, dient een dergelijk verzoek in, echter gebaseerd op capaciteitsoverwe-
gingen. 
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In het najaar van 1996 vragen de Milieufederatie Drenthe en het Bureau voor 

Rechtshulp in Groningen, op verzoek van het Kerncomité omwonenden VAM, de Che

miewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, een beoordeling te maken van de vergun

ningvoorschriften voor de uitbreiding van de gesloten compostering 400 (Mulder en Post

humus, 1998). Uit deze beoordeling komt onder andere naar voren dat in beide vergun

ningen (GECO 300 en 400) de cumulatieve effecten van de geuremissie vanaf het gehele 

VAM-complex onvoldoende in beschouwing zijn genomen. 

In januari 1997 wijst de Raad van State de schorsingsverzoeken, ingediend door het 

Kerncomité omwonenden VAM en de PROAV, af. Naar het oordeel van de Raad van State 

worden de belangen van de omwonenden in voldoende mate afgewogen in de door de 

Provincie verleende vergunning. Met dit besluit worden de vergunningen dus van kracht. 

Ook het verzoek van de PROAV wordt afgewezen, aangezien er geen sprake is van een 

overcapaciteit aan composteerinstallaties. 

Krantenkoppen na de uitspraak van de Raad van State maken duidelijk dat om

wonenden van de VAM teleurgesteld zijn in de uitspraak van de Raad van State. Er 

heerst een gevoel van wantrouwen, het grote geld zou weer gewonnen hebben. De reac

tie van de VAM is om naast de te treffen maatregelen en voorwaarden, die verbonden zijn 

aan de vergunning, een traject van open communicatie in te gaan met de omwonenden. 

Niet alleen over de compostering, maar ook over de bedrijfsvoering in zijn geheel. Ook de 

provincie Drenthe neemt initiatieven om de communicatie tussen de betrokken partijen 

beter te laten verlopen. Deze nieuwe invulling van onderlinge communicatie vindt daad

werkelijk plaats in 1998 naar aanleiding van het bestemmingsplan Tweesporenland. Voor 

het eerst worden omwonenden door de VAM betrokken bij nieuwe plannen in een vroeg 

stadium van de besluitvorming. 

4.4 Casusbeschrijvingen: Leiden, Nieuwegein en Zwolle 

4.4.1 Scheidings- en vergistingsinstallatie te Leiden 

1991-1992 

In januari 1991 wordt door middel van een startnotitie in het kader van de m.e.r.-proce-

dure bekend gemaakt dat er in Leiden plannen zijn voor het realiseren van een schei

dings- en vergistingsinstallatie. De scheidings- en vergistingsinstallatie dient per jaar 

75.000 ton integraal huishoudelijk afval en 25.000 ton groente-, fruit- en tuinafval te ver

werken. 
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Tot aan 1990 werd het huishoudelijk afval voor de gemeenten Alkemade, Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Sassenheim, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Zoeter-

woude, samen de GEVULEI (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o.) vormend, 

integraal ingezameld en vervolgens integraal verbrand bij de vuilverbrandingsinstallatie 

(Wl) in Leiden. De sluiting van deze verbrandingsinstallatie in 1990 en het niet doorgaan 

van de stortplaats De Does10 in Leiderdorp is voor de GEVULEI-gemeenten de aanleiding 

om te zoeken naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval die voor eindverwerking (ver

branden of storten) wordt aangeboden, te verwerken. Aldus nemen het Provinciaal Afval-

verwijderingsbedrijf Zuid-Holland NV (PROAV) en de GEVULEI het initiatief om een inte

grale huisvuilcentrale te plaatsen. De huisvuilcentrale dient als tijdelijke oplossing voor 

een periode van ongeveer 5 jaar, totdat de geplande geïntegreerde afvalverwerkingsin

stallatie (GAVl) in Ypenburg geopend zal worden in 1996. De scheidings- en vergistings-

installatie zal gebruikt worden om het GFT-afval uit de regio te verwerken. De uitgangs

punten zijn onder andere geformuleerd in het Provinciaal Afvalstoffenplan 1988-1993. 

De m.e.r.-procedure wordt in februari 1991 gestopt aangezien de als geschikt aange

duide locaties in de startnotitie niet haalbaar blijken. De procedure wordt in oktober 1991 

vervolgd als een tweede startnotitie in procedure wordt gebracht. Het initiatief kent twee 

componenten, te weten het realiseren van een afvalscheidingsinstallatie en het realiseren 

van een verwerkingsinstallatie voor de verwerking van gescheiden ingezameld GFT-afval. 

De installatie behelst dus een scheidingsinstallatie aangevuld met een GFT-verwerkings-

installatie. 

Op het moment dat de tweede startnotitie verschijnt zijn er nog geen formele be

sluiten genomen. Er wordt wel veel gediscussieerd over de installatie. Een wethouder 

van de gemeente Leiden dringt op een vergadering van de GEVULEI aan op het nemen 

van een beslissing en geeft aan dat een unanieme beslissing van het bestuur bevorde

rend kan zijn voor de uiteindelijke acceptatie van omwonenden, die inmiddels al vele be

zwaarschriften hebben verstuurd. 

Begin 1992 wordt de bezorgdheid van de omwonenden, inmiddels vertegenwoordigd 

door de in juli 1991 opgerichte Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden, 

voor de plannen voor een scheidings- en vergistingsinstallatie steeds explicieter. On

danks de positieve geluiden die de gemeente Leiden naar buiten brengt, mede dankzij 

het verkrijgen van twee offertes waarin duidelijk wordt dat de stankoverlast van een af-

valscheidings- en vergistingsinstallatie nihil is, ongeacht de locatie, begint de bevolking 

verontrust te raken. Men is bezorgd dat de installatie, ondanks het feit dat de fabriek 

overdekt zal worden, voor veel overlast zal zorgen. Gemeente Leiden, een groot voor-
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stander van het initiatief, deelt de bezorgdheid van de omwonenden en de verantwoorde

lijke wethouder is van mening dat als de installatie in Leiden komt, het geen «stinkding» 

mag zijn. Keer op keer wordt gewezen op de absolute voorwaarde, dat de omwonenden 

geen last mogen hebben van de installatie. 

In april 1992 is er nog geen duidelijkheid over de meest geschikte locatie. In eerste in

stantie z,Jn er acht locaties11 die in aanmerking komen voor de nieuwe installatie De loca

ties worden bestudeerd en uiteindelijk geselecteerd op grond van milieuhygiënische 

ruimtelijke, bestuurlijke, juridische en financieel-economische criteria. Uiteindelijk blijft 

een tweetal locaties, te weten het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de 

Voorschoterweg in Leiden Zuid-West en het terrein van de firma Boele en Van Eesteren 

aan de Rhijnhofweg te Oegstgeest, over die voor de te bouwen installatie in aanmerking 

komen. Deze locaties sluiten als enige aan bij één van de doelstellingen van de PROAV 

namelijk het zo veel mogelijk transporteren van afval over water. Op die manier kan het 

elders te storten restafval op de meest milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd 

De planning is uiteindelijk om in de zomer van 1992 een besluit te nemen in de Leidse 

Regio over de te bouwen installatie. 

In juni 1992 wordt duidelijk gemaakt dat de locatie aan de Voorschoterweg de meest ge

schikte locatie blijkt te zijn. Het betreft een terrein dat gedeeltelijk nog braak ligt en in het 

verleden gebruikt werd voor slibdroging. Het terrein heeft een oppervlak van ongeveer 

15.000 m . Er wordt gesteld dat de woningen rondom de locatie op een zodanige afstand 

Hggen, dat de bewoners geen last zullen hebben van stank, herrie of extra verkeer In 

Oegstgeest daarentegen, staan een woning en een paar bedrijfspanden zo dichtbij dat de 

geluidsoverlast in deze situatie de normen zou kunnen overschrijden. Omwonenden van 

de locatie aan de Voorschoterweg komen na deze berichtgeving wederom in opstand zij 

z-jn fel tegen de komst van de scheidings- en vergistingsinstallatie. Wederom brengen zij-

naar voren dat zij vrezen voor de hinder van het transport naar de installatie en de even

tuele geuroverlast. Zij wijzen er tevens op dat ze al jarenlang hinder hebben ondervonden 

van de reeds bestaande rioolzuiveringsinstallatie die ook op de Voorschoterlaan is ge-

vestigd. a 

In een poging de vrees van de omwonenden weg te nemen wordt door de verantwoorde

lijke wethouder van de gemeente Leiden een jaarlijks bedrag van 25.000 gulden toege

zegd d,e de omwonenden kunnen gebruiken voor het laten doen van onafhankelijk on

derzoek naar de eventuele stankoverlast, als de scheidings- en vergistingsinstallatie ge

bouwd ,s. De omwonenden mogen zelf bepalen wanneer een dergelijk onderzoek wordt 
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uitgevoerd. Bovendien wordt aan de geldtoelage de voorwaarde verbonden dat als de 

resultaten negatief zijn, dus als er sprake is van overlast, de aanvoer van huisvuil direct 

zal worden stopgezet. Het huishoudelijk afval wordt dan elders in de provincie gestort, 

totdat het "euvel" aan de installatie is verholpen. Op deze manier probeert de gemeente 

Leiden de omwonenden gerust te stellen en zo de gang naar de Raad van State te voor

komen. De bouw van een scheidings- en vergistingsinstallatie wordt door milieuorganisa

ties als Stichting Natuur en Milieu en de Leidse Milieuraad in principe gesteund. Ondanks 

een aantal kanttekeningen die zij nog plaatsen bij het project, zoals bijvoorbeeld de expe

rimentele vorm van de installatie, spreekt de Leidse Milieuraad zich positief uit over het 

streven een nieuwe technologie te ontwikkelen in de Leidse Regio om zodoende een 

milieuhygiënische en energieproductieve oplossing te scheppen voor het afvalprobleem. 

Het is echter met name dit experimentele dat omwonenden afschrikt. 

De Stichting Stop Vuilverwerking Voorschoterweg Leiden (SWL) eist in juli 1992 een te-

genonderzoek en wil daarvoor een Nederlands ingenieursbureau inschakelen. Volgens 

de voorzitter van deze Stichting is het plan voor de scheidings- en vergistingsinstallatie 

achterhaald. Het tegenonderzoek moet een vergelijking bieden met het te ontwikkelen 

Milieueffectrapport. De discussie omtrent de installatie zou hiermee een andere wending 

moeten krijgen. Dan staat niet meer de vraag centraal of de installatie wel of niet aan de 

Voorschoterweg moet komen, maar of het plan van de GEVULEI nog wel doelmatig is. De 

omwonenden hebben geen vertrouwen in het handelen van de gemeente. Zij vinden dat 

de gemeente geen deugdelijke informatie verstrekt en blijven vrezen voor stankoverlast. 

Men ziet weliswaar de noodzaak in van experimenten voor afvalverwerking, maar vindt 

dat er niet in de buurt van woningen moet worden geëxperimenteerd. Omwonenden blij

ken in sommige aspecten overigens niet alleen te staan in hun verzet tegen de installatie. 

Zij worden gesteund door raadsleden van de gemeente Leiden, zoals af en toe duidelijk 

wordt tijdens informatieavonden. De raadsleden vinden de toezegging van het bedrag 

van 25.000 gulden een mooi gebaar, maar vinden het nuttiger het geld reeds nu te ge

bruiken. "Als de fabriek er straks staat en het blijkt een fiasco dan is het te laat", aldus 

een raadslid. 

Door het "debacle" rond het niet doorgaan van de stortplaats De Does in Leiderdorp èn 

het afblazen van de geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie bij Ypenburg staat een 

aantal regiobestuurders van de GEVULEI (onder andere van de gemeenten Wassenaar 

en Voorschoten) sceptisch tegenover deelname aan de bouw van de scheidings- en ver

gistingsinstallatie te Leiden. Gemeente Leiden wil dat de GEVULEI-gemeenten samen 

met de provincie de kosten voor de installatie (ongeveer 70 miljoen gulden) voor hun 
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rekening nemen. Naast het niet doorgaan van bovengenoemde stortplaats en verbran

dingsoven worden de regiobestuurders bovendien aan het twijfelen gebracht door de 

prognoses over de hoeveelheid huisvuil waarop het project is gebaseerd. De bestuurders 

zien liever dat de PROAV het voortouw neemt met betrekking tot de financiën. 

Het is dan ook in november 1992 dat de eerste GEVULEI-gemeente, te weten de ge

meente Wassenaar, besluit niet mee te doen aan de plannen voor de bouw van de expe

rimentele scheidings- en vergistingsinstallatie. Tevens wordt duidelijk dat de gemeente 

Voorschoten zich steeds meer zorgen gaat maken over de inmiddels vergevorderde 

plannen voor de bouw van de installatie. De gemeente Leiden heeft immers al laten we

ten dat zij samen met mede-initiatiefnemer PROAV met de plannen voor de installatie 

door wil gaan, ook als één of meerdere gemeentebesturen niet mee willen doen. Het is 

met name deze houding die op weerstand stuit bij de gemeente Voorschoten. Zij zijn 

verbolgen over het feit dat er al uitgaven zijn gedaan onder de noemer GEVULEI, terwijl 

hier nooit toestemming van de betrokken gemeenten voor is gevraagd. Volgens een 

Voorschotense wethouder kan het gehele besluitvormingstraject aangeduid worden als 

hobbyisme van de bestuurders van de gemeente Leiden en wordt de bouw van een der

gelijke installatie koste wat kost doorgedrukt. 

Het Milieueffectrapport (MER) omtrent de scheidings- en vergistingsinstallatie verschijnt 

uiteindelijk in december 1992. In dit rapport (en in het Provinciaal Afvalstoffenplan '88-

'93) staat dat door de reeds genoemde verschillende gebeurtenissen, waaronder het 

besluit om de GAVI Ypenburg (Zuid-Holland West) niet te bouwen en het eerder sluiten 

van de AVI Leiden12 eind 1990, wordt afgezien van het tijdelijke karakter van de installatie 

en de installatie in Leiden daarom een permanente verwerkingscapaciteit moet krijgen 

voor integraal afval. Naast afval uit de provincie Zuid-Holland wordt ook overeengekomen 

afval uit de provincie Utrecht te verwerken in de scheidings- en vergistingsinstallatie (SVI) 

tot 2003. In december 1992 worden de verzoeken voor vergunningverlening ingevolge de 

Afvalstoffenwet (AW) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) ingediend bij 

GS van de provincie Zuid-Holland. 

1993-1995 

Op 22 februari 1993 wordt in het kader van de m.e.r.-procedure een openbare zitting 

georganiseerd in Leiden. In overleg met de Commissie voor de m.e.r. en naar aanleiding 

van de inspraakreacties wordt besloten dat een aanvullend MER noodzakelijk is. In het al 

eerder uitgegeven MER zijn vele punten waarover nog essentiële informatie ontbreekt. 

Volgens de Commissie voor de m.e.r. kan het MER niet volstaan met een zeer algemeen 
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gehouden procesbeschrijving, een onvoldoende onderbouwing van de procesparameters 
en een onvoldoende effectbeschrijving. 

Voor de omwonenden is dit wederom een bevestiging van de angstgevoelens en het 

wantrouwen dat zij hebben met betrekking tot de installatie. In het MER staat dat de af-

valfabriek nauwelijks schadelijke gevolgen zal hebben voor de buurt. Geen stank, geen 

stof, geen of geringe verkeersoverlast. Omwonenden rond de locatie aan de Voorscho

terweg vinden het plan echter onverstandig vanwege de risico's voor de buurt, maar ook 

vanwege de grote financiële risico's die het plan met zich meebrengt. Een betere locatie 

vinden de omwonenden de Oostvlietpolder. Dit is een locatie die op meer dan 500 meter 

afstand van huizen ligt, bovendien centraal in de regio is gesitueerd en voldoende ruimte 

biedt voor een dergelijke installatie. Mocht er ooit iets misgaan met de installatie dan is er 

niet direct gevaar voor de bewoners van Zuid-West en dat is voor de meesten een ge

ruststellende gedachte. Deze locatie is echter geen optie voor de gemeente Leiden, aan

gezien het niet nabij bevaarbaar water ligt en daarmee het transport van het restafval 

over water niet mogelijk is. 

Daarnaast hebben omwonenden hun twijfels over het feit dat de exploitatie van de 

installatie uit handen wordt gegeven van een publieke organisatie naar een private on

derneming. Het is namelijk de bedoeling dat Pâques, de leverancier van het te gebruiken 

vergistingsysteem, eigenaar wordt van de installatie en de installatie na een bepaalde 

periode wordt overgedragen aan de PROAV en GEVULEl. De initiatiefnemers houden wel 

de verantwoordelijkheid over het restafval dat uit de fabriek komt. 

Het sluiten van de verbrandingsoven in Leiden èn het niet doorgaan van de stortplaats 

De Does in Leiderdorp en de verbrandingsoven te Ypenburg zijn voor de gemeente Lei

den echter extra redenen om haast te maken met de scheidings- en vergistingsinstallatie. 

De genoemde projecten hebben de nodige financiële consequenties met zich meege

bracht. Zo zijn er voor de projecten in Leiderdorp en Ypenburg investeringen gedaan die 

met het niet doorgaan zijn verloren. Belangrijker is echter het feit dat de GEVULEI-ge-

meenten voor de verwerking van hun afval afhankelijk zijn van afvalverwerkende bedrij

ven buiten de provincie en daarmee gaan hoge kosten gemoeid. 

In maart 1993 wordt een bijeenkomst gehouden naar aanleiding van het ontwerpbe-

stemmingsplan "Delftse Jaagpad". De gemeente Leiden geeft aan haast te hebben met 

de bouw van de nieuwe installatie, aangezien de gemeente per 1 januari 1996 geen vuil 

meer mag opslaan in de oude vuilinstallatie in Groenoord. In de procedure zal daarom 

aangestuurd worden op een artikel 19 WRO procedure. Op deze informatie wordt door 
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zowel individuele bewoners als bijvoorbeeld de Stichting Stop Vuilverwerking Leiden ge

schokt gereageerd. 

Inmiddels zijn tegenstanders, waaronder zowel gemeenten als omwonenden, van de 

scheidings- en vergistingsinstallatie van mening dat protesten tegen de plannen voor de 

installatie zinloos zijn. Zoals eerder gezegd hebben de initiatiefnemers het voornemen de 

besluitvorming voort te zetten als er een meerderheid van stemmen is binnen de GEVU-

LEI. De kans dat de SVI er niet komt is uiterst gering. Op dat moment is ook duidelijk dat 

de gemeenten Voorschoten en Wassenaar tegen de installatie zijn. Er moeten nog uit

spraken volgen van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Sassenheim, Zoeterwoude, 

Alkemade en Warmond. Deze regiogemeenten moeten voor oktober 1993 besluiten of zij 

instemmen met de plannen voor de installatie. 

Gemeente Leiden is overigens verbaasd over de houding van de gemeenten 

Voorschoten en Wassenaar, aangezien uittreding uit de GEVULEI de nodige financiële 

consequenties met zich meebrengt. In september 1993 wordt duidelijk dat de gemeente 

Oegstgeest onder voorbehoud meedoet aan het onderzoek ten behoeve van de SVI, mits 

er niet meer dan 3 miljoen aan risico wordt gelopen als blijkt dat de installatie geen toe

komst heeft. De raadsleden van ook deze gemeenten voelen zich onder druk gezet door 

de gemeente Leiden, die met geringe steun het besluit kan doordrukken. Ook Warmond 

spreekt zich uit om deel te nemen aan verder onderzoek. In oktober 1993 verschijnt de 

aanvulling op het al eerder verschenen MER. 

Opvallend in november 1993 is het protest van een ambtenaar van de gemeente 

Leiden. Deze ambtenaar wendt zich tot de gemeenteraad met het dringende advies af te 

zien van de bouw van de installatie. Hij is van mening dat de installatie niet in de buurt 

van een woonwijk mag worden gebouwd omdat dit in de toekomst onherroepelijk zal lei

den tot overlast. Aangezien het college van B&W van de gemeente Leiden volgens hem 

niet heeft laten blijken deze problematiek te doorzien, vindt hij dat de gemeenteraad in 

deze corrigerend zou moeten optreden. 

Het bestemmingsplan "Delftse Jaagpad" wordt in februari 1994 vastgesteld door de ge

meenteraad van Leiden. De collegepartijen PvdA, CDA en Groen Links van de gemeente 

Leiden willen echter een aanvullend onderzoek naar de risico's van stankoverlast die de 

SVI zou kunnen opleveren. Zij zijn van mening dat eerdere onderzoeken de fracties niet 

gerustgesteld hebben en dat de locatie aan de Voorschoterweg niet geschikt is voor de 

bouw van de scheidings- en vergistingsinstallatie. Ook de bewoners van de gemeenten 

Leiden en Voorschoten zijn nog steeds fel tegen de komst van de installatie. 165 Bewo

ners uit Voorschoten, de gemeente Voorschoten en 750 bewoners van de gemeente 
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Leiden worden in juli 1994 in het kader van bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten 

gehoord over de plannen, alvorens deze een beslissing neemt over het bestemmings

plan. De indieners van de bezwaarschriften, in totaal acht, hebben bezwaren met betrek

king tot geluidshinder, stankoverlast, gezondheidsrisico's, aantasting van het landschap 

en het recreatiegebied, de aan- en afvoer over water en over de weg. Zij hopen dat GS 

de bezwaren niet op een zodanige wijze terzijde zal schuiven als de gemeente Leiden 

dat in hun ogen heeft gedaan. 

Inmiddels wordt door BFI/Paques onderzoek verricht naar de geurconcentratie die 

de installatie in de lucht zal uitstoten. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een proefinstal

latie voor scheiden en vergisten van afval in Balk. Ten behoeve van dit onderzoek is deze 

proefinstallatie zoveel mogelijk overeenkomstig het voorontwerp van de installatie in Lei

den gebouwd. 

Op 11 januari 1995 valt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en wor

den de vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer afgegeven. Inmiddels blijkt in april 

1995 uit de resultaten van het geuronderzoek, dat er grote aanpassingen aan het voorlo

pige ontwerp van de installatie moeten worden gedaan om te voldoen aan de geurnorm 

die voor de installatie is gesteld. Ook met de ontwerpaanpassingen (verhoging van de 

schoorsteen naar 42 meter) is het echter nog niet zeker of er aan deze norm zal worden 

voldaan. De eventuele aanpassing van het ontwerp heeft tot gevolg dat de voortgang van 

het project in gevaar dreigt te komen aangezien er nieuwe vergunningen moeten worden 

aangevraagd. De ontwerpwijzigingen zijn te groot om te volstaan met een melding aan de 

provincie. Ook raken de wijzigingen het concept van het Paquessysteem, waardoor de 

kans aanwezig is dat het bevoegd gezag nieuw onderzoek eist naar de milieueffecten 

van de installatie. Dit zou het opstellen van een nieuw MER inhouden. Bovendien leiden 

de ontwerpaanpassingen en de procedurele gevolgen tot een verdere verlenging van de 

voorbereidingstijd. 

Tevens komt wederom de discussie op gang of er een andere geschikte locatie binnen 

de gemeente Leiden te vinden is. Het risico van de geurhinder is namelijk voor een deel 

verbonden aan de locatie. Gezien de mate van overschrijding van de hoeveelheid geur-

eenheden moet de installatie namelijk op een grote afstand van woningen worden ge

bouwd om de geurhinder zo veel mogelijk te beperken. Toch blijft men gezien het eer

dere locatieonderzoek en gezien de bevindingen ten aanzien van geur bij het eerdere 

besluit om te kiezen voor de locatie aan de Voorschoterweg. 

112 



Casusbeschrijvingen 

Het schorsingsverzoek tegen de milieuvergunningen dat door omwonenden bij Gedepu

teerde Staten is ingediend wordt, gezien de resultaten van het geuronderzoek, bovendien 

toegewezen. Er wordt rekening gehouden met een vertraging van tenminste een jaar. Het 

geschatte budget wordt daarmee overschreden en het gevolg daarvan is dat er van alle 

deelnemende gemeenten en de PROAV een expliciet besluit nodig is om met de plannen 

voor de scheidings- en vergistingsinstallatie door te gaan. Schorsing van de vergunnin

gen zal ook leiden tot een schorsing van het bestemmingsplan. 

Bovengenoemde procedurele consequenties ten gevolge van de resultaten van het geur

onderzoek leiden ertoe dat er in de loop van 1995 een discussie volgt of het nog wel zin

vol is om het besluitvormingsproces rondom de scheidings- en vergistingsinstallatie te 

continueren. Het is duidelijk dat de initiatiefnemers het vertrouwen opzeggen in zowel het 

te gebruiken Paquessysteem als in het normale verloop van de vervolgprocedures. Het 

stopzetten van de besluitvorming brengt bovendien (weer) enorme financiële consequen

ties met zich mee. Toch wordt in juli 1995 door middel van een persconferentie bekend 

gemaakt dat de plannen voor de scheidings- en vergistingsinstallatie worden stopgezet 

en het afval verwerkt zal gaan worden in een vergelijkbare installatie in Dordrecht. 

4.4.2 Stortplaats Het Klooster te Nieuwegein 

1985-1990 

In de partiële herziening van het plan voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 

wordt in het besluit van Provinciale Staten van Utrecht (d.d. 25 juni 1986) aangegeven 

dat voor de regio "Zuidwest- en Midden-Utrecht" een vervangende IBC13-stortlocatie moet 

worden gekozen voor de op dat moment nog in gebruik zijnde stortplaats "Put van We

ber" in de gemeente Nieuwegein. De stortplaats dient een volume van bijna 5 miljoen 

kubieke meter te hebben en is bedoeld voor bedrijfs-, bouw- en sloopafval. De stortplaats 

zal gedurende 20 jaar in exploitatie zijn. In de herziening van het Provinciaal Afvalstof-

fenplan worden de plannen beschreven voor een nieuwe stortlocatie in de polder "Gale-

cop", behorend tot de gemeente Nieuwegein. Daarbij wordt tevens aangegeven dat wan

neer dit alternatief niet haalbaar blijkt te zijn, een uitbreiding van de stortplaats Weber 

aanvaardbaar wordt geacht. Blijkt ook dit alternatief niet haalbaar, dan kan in laatste in

stantie worden ingestemd met een andere locatie in de gemeente Nieuwegein. Deze 

dient uiteraard vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt te zijn. 

Wanneer de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht in overleg treden blijkt al snel 

dat de gemeente Nieuwegein geen voorstander is van de realisering van een stortplaats 
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in de polder Galecop. De gemeente wil deze locatie gebruiken voor het realiseren van 

woningbouw. Na overleg wijst het college van B&W voor het realiseren van de stortplaats 

een andere locatie aan; een locatie in de polder Klein Vuylcop, het gebied Het Klooster. 

De provincie Utrecht neemt deze alternatieve locatie op in het Streekplan, maar schrapt 

daarbij tegelijkertijd de plannen voor de woningbouw in het gebied Galecop. Voor Nieu

wegein is deze beslissing niet aan de orde, stort in Klein Vuylcop moet gekoppeld blijven 

aan woningbouw in Galecop. Nadat de Statencommissie te kennen geeft in principe ak

koord te gaan met woningbouw in Galecop, wordt de weg geopend naar het voorstel voor 

de stortplaats Het Klooster in de polder Klein Vuylcop. Tevens maakt de gemeente Nieu

wegein de wens kenbaar dat zij bij realisering van de stortplaats het verkeer naar en van 

Nieuwegein wil leiden via een aan te brengen aansluiting van de gemeente Nieuwegein 

op de Rijksweg A27. De financiering van deze aansluiting dient te geschieden via de ex

ploitatie van de stortplaats. De nieuwe plannen voor de stortplaats Het Klooster en de 

wens tot aansluiting op de Rijksweg A27 komen naar voren in het Streekplan Utrecht 

(1986) van de provincie Utrecht. 

In dezelfde periode wordt met de voorbereiding begonnen om de besluiten, die op pro

vinciaal niveau zijn genomen, uit te voeren. Zo wordt een informatiebijeenkomst gehou

den waarbij de bewoners worden ingelicht over de nieuwe plannen. Het reeds bestaande 

bestemmingsplan zal drastisch herzien moeten worden. Was vooreerst nog sprake van 

de bestemming van de polder Klein Vuylcop voor agrarische doeleinden en een vogel-

weide, in het nieuwe bestemmingsplan zal moeten worden ingegaan op de nieuwe plan

nen voor stortplaats Het Klooster en zal er ruimte gereserveerd moeten worden voor de 

aansluiting op de A27. Aangezien er rekening moet worden gehouden met de sluiting van 

de bestaande stortplaats "Put van Weber" per 1-1-1990 wordt de gemeente Nieuwegein 

door de provincie Utrecht dringend verzocht zo spoedig mogelijk tot een planologische 

regeling te komen. Daarnaast wordt een start gemaakt met het aanvragen van de beno

digde vergunningen, te weten de vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) en de 

Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). 

Formeel dient voor de stortplaats een Milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld. 

Echter, in september 1987 wordt door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bij de 

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een ver

zoek ingediend tot ontheffing van de m.e.r.-plicht. Dit verzoek wordt onderbouwd met de 

argumenten, dat bij het alsnog opstellen van een MER de procedure aanzienlijk kan wor

den vertraagd, hetgeen niet gewenst is als men de inmiddels ver gevorderde voorberei

ding in acht neemt. Het verzoek van de provincie Utrecht wordt ondersteund door een 
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brief van initiatiefnemer en exploitant Joh. Mourik en Co Holding, hierna te noemen Mou-

rik dan wel Weber BV14. Als reactie op dit verzoek wordt een aantal bezwaarschriften, 

onder andere van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), bewoners van 

de polder Klein Vuylcop, de Stichtse Milieufederatie èn ook het college van B&W van de 

gemeente Nieuwegein, gestuurd naar het Ministerie. In de bezwaarschriften wordt keer 

op keer benadrukt wat het belang is van het opstellen van een MER. Bovendien stelt de 

gemeente Nieuwegein dat pas planologische medewerking zal worden verleend, indien 

inzicht bestaat in de milieutechnische aspecten die met de aanleg van de stortplaats sa

menhangen. Ondanks het genoemde bezwaar wordt op 11-9-1987 door de minister van 

VROM aan Weber BV de ontheffing van de m.e.r.-plicht verleend. Het besluit wordt ver

leend omdat de besluitvorming al in een vergevorderd stadium is en snelheid geboden is. 

Tegen dit besluit wordt eind december 1987 door de gemeente Nieuwegein beroep inge

diend bij de Raad van State. Als gevolg van een vormfout wordt dit beroep echter in 

maart 1988 door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard en concludeert het col

lege van B&W van Nieuwegein hieruit, dat verzet geen zin meer heeft en in de toekomst 

zorgvuldiger met dergelijke procedures om moet worden gegaan. Vervolgens wordt ver

der gegaan met de noodzakelijke voorbereidingen in de bestemmingsplanprocedure. De 

bezwaren van WRK en bewoners van Nieuwegein, verenigd in de Vereniging Kloosterge-

bied Nieuwegein (VKN) en vertegenwoordigd door een advocaat procureur, bij de Raad 

van State worden daarentegen wel ontvankelijk verklaard. Er is echter nog geen uit

spraak van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. 

In maart 1989 wordt binnen de gemeente Nieuwegein een voorbereidingsbesluit geno

men. Dit betekent dat de voorziene plannen in beginsel via artikel 19 WRO kunnen wor

den gerealiseerd. De inrichting (stortplaats Het Klooster) en de aansluiting op de Rijks

weg A27 worden behandeld en geaccordeerd in de Statencommissie van de provincie 

Utrecht op 29 juni. 

Naar aanleiding van ieder genomen besluit worden keer op keer vragen gesteld door 

verschillende omwonenden, wel of niet bijgestaan door de Vereniging Kloostergebied 

Nieuwegein en organisaties als de WRK. Vragen die betrekking hebben op de stand van 

zaken en bijvoorbeeld over wie nou de laatste beslissende stem heeft in het geheel: de 

provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein of de exploitant Mourik? Ook komen onze

kerheden aan bod; komen de infrastructurele verbeteringen, dat wil zeggen de aanslui

ting op de A27, ten behoeve van de vuilstort er wel of niet? De tegenstanders van de 

stortplaats blijven met een groot aantal vragen zitten, die sporadisch worden beantwoord. 
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Het is zelfs zo dat, ondanks alle bezwaren, op 11 juli 1989 aan de Gemeenteraad van 

Nieuwegein wordt bericht, dat een conceptovereenkomst door de provincie Utrecht, de 

gemeente Nieuwegein en Mourik reeds is opgesteld en ter inzage ligt. Al vrij snel hierop, 

op 20 juli 1989, worden in de gemeenteraad de inrichting (stortplaats Het Klooster) en de 

aansluiting op de A27 behandeld en geaccordeerd. 

Op 15 november 1989 wordt de genoemde overeenkomst tussen de gemeente Nieuwe

gein, de provincie Utrecht en de exploitant beklonken. In dit contract gaan de provincie 

Utrecht en de gemeente Nieuwegein een inspanningsverplichting aan, waardoor zij zich 

verplichten medewerking te verlenen aan een snelle realisering van de stortplaats in het 

gebied Het Klooster. De gemeente Nieuwegein zal als gevolg hiervan het bestemmings

plan wijzigen en de provincie Utrecht zal vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en 

de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren in behandeling nemen en zo snel mogelijk 

verlenen. In het contract wordt tevens bepaald dat de aanleg van de verbinding tussen 

het oostelijke gedeelte van de gemeente Nieuwegein en de Rijksweg A27 zal geschieden 

door de exploitant. De benodigde middelen worden verkregen uit een opslag van de 

stortgelden. 

Formeel wordt op 1 januari 1990 de stortactiviteit "Put van Weber" beëindigd. Aangezien 

de nieuwe stortplaats Het Klooster pas op 1 januari 1993 geopend zal worden zal ter 

overbrugging de "Put van Weber" worden uitgebreid aan de noordkant. Als gevolg hier

van dient Weber BV voor de voortzetting van deze activiteit en de uitbreiding van de 

stortplaats nieuwe vergunningen in, die vervolgens worden verleend. 

In maart 1990 wordt door de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur 

van de Raad van State in verkorte procedure de beroepen tegen het ontheffingsbesluit 

van de m.e.r.-plicht afgewezen. Vereniging Kloostergebied Nieuwegein (VKN) is het niet 

met deze beslissing eens en gaat vervolgens direct in beroep. Dit heeft tot gevolg dat het 

eerder genomen besluit van 19 maart 1990 niet meer geldig is. De beroepsprocedure 

heeft consequenties voor de planprocedure en daarmee voor de overeenkomst die in 

november 1989 is getekend. 

1991-1993 

Hoewel er nog geen uitspraak is van de Raad van State omtrent de ontheffing van de 

m.e.r.-plicht gaat de gemeente Nieuwegein door met het uitvoeren van de vele plannen. 

In juli wordt dan ook de anticipatieprocedure (artikel 19 WRO) voor de aanleg van stort

plaats Het Klooster en de aansluiting Nieuwegein op de A27 in werking gezet. Ook de 
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provincie Utrecht gaat verder met de planprocedure en verleent op 9 april 1991 vergun

ningen in het kader van de AW en op 16 april vergunningen ingevolge de WVO. Ook te

gen deze beschikkingen stellen diverse partijen (omwonenden en (milieu-)belangengroe-

pen) beroepen in bij de Raad van State. 

In mei 1991 vindt een hoorzitting plaats bij de Raad van State, waarbij de ingestelde be

roepen tegen de ontheffing met betrekking tot de m.e.r.-plicht worden behandeld. Hierin 

wordt duidelijk dat een uitspraak pas kan worden verwacht medio juni 1991. Tot die tijd is 

er nog onduidelijkheid over de directe consequenties voor de planprocedure. Vooralsnog 

wordt doorgegaan met de bestemmingsplanprocedure en wordt het ontwerpbestem-

mingsplan "Het Klooster, herziening 1990" ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan 

wordt op 19 augustus 1991 een informatiebijeenkomst georganiseerd om de omwonen

den op de hoogte te stellen van de plannen, die de gemeente, de provincie en de exploi

tant willen gaan uitvoeren. Ook vindt kennisgeving plaats over het bouwplan. 

Op 26 augustus 1991 volgt de uitspraak van de Raad van State. Deze vernietigt de be

schikking van 18 november 1987, waarin de ontheffing van de m.e.r.-plicht werd ver

leend. Er zal dus alsnog een Milieueffectrapportage moeten worden opgesteld. De ex

ploitant, de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht gaan naar aanleiding van deze 

beslissing in overleg en proberen te bepalen welke strategie nu het beste gekozen kan 

worden. Er worden twee opties besproken, namelijk het aanvragen van een verbeterd 

"ontheffingsbesluit" bij het ministerie van VROM enerzijds en het opstarten van een m.e.r. -

procedure anderzijds. Het besluit van de Raad van State heeft in ieder geval tot gevolg 

dat of de "Put van Weber" langer dan tot 1 januari 1993 opengesteld moet blijven of dat 

de provincie niet meer zelf in haar afvalverwijdering kan voorzien en daarvoor over de 

provinciale grenzen moet gaan kijken. 

Door Mourik en de provincie Utrecht wordt de voorkeur geuit om nogmaals bij VROM een 

verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-plicht in te dienen. Nieuwegein daarentegen geeft 

aan te vrezen voor opnieuw vertraging. Zeker als tegen dit verzoek wederom beroep 

wordt ingesteld, kan dit een vertraging inhouden van zeker 7 à 8 maanden. Daarom heeft 

de gemeente een voorkeur voor het starten van de m.e.r.-procedure. Toch dienen Mourik 

en Gedeputeerde Staten in oktober 1991 wederom een verzoek in bij de minister van 

VROM. Daar de uitspraak van de minister van VROM op zich laat wachten, wordt inmid

dels in november een begin gemaakt met de m.e.r.-procedure. Op 21 november 1991 

volgt het antwoord van de Minister, waarin het verzoek wordt afgewezen. In de brief 

wordt te kennen gegeven dat ten tijde van de inwerkingtreding van de m.e.r.-plicht (sep-
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tember 1987) de besluitvorming toch nog niet zo ver gevorderd was, dat het maken van 

een MER niet in redelijkheid had kunnen worden uitgevoerd. 

Zodoende wordt begin december 1991 de startnotitie in het kader van het MER bekend 

gemaakt. De start van de m.e.r.-procedure heeft tot gevolg dat de gemeentelijke besluit

vormingsprocedure in het kader van het bestemmingsplan, de anticipatieprocedure en de 

procedure met betrekking tot de aanleg van de ontsluiting van de stortplaats worden 

stopgezet. 

Op 31 januari 1992 worden door de Raad van State tevens de door Gedeputeerde Staten 

van de provincie Utrecht verleende vergunningen ingevolge de AW (d.d. 09-04-1991) en 

de WVO (d.d. 16-04-1991) geschorst. Tussentijds komt van WRK het verzoek aan het 

college van B&w van Nieuwegein om een aantal waterwinstations aan te leggen in de 

polder Klein Vuylcop, waar de stortplaats Het Klooster gepland is. Er wordt door het col

lege toegezegd dat als de stortplaats niet door zou gaan, het verzoek van WRK opnieuw 

kan worden bekeken. 

In februari 1992 geeft de Commissie voor de m.e.r. advies over de richtlijnen op basis 

waarvan het MER geschreven moet worden. Het Milieueffectrapport verschijnt vervolgens 

op 30 juli 1992. Naar aanleiding van dit MER vindt op 1 oktober 1992 een gesprek plaats 

tussen de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., de initiatiefnemer Mourik en het 

bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten) over een concept-toetsingsadvies over het MER 

"Stortplaats Het Klooster". De Commissie vindt de voorgenomen activiteit onvoldoende 

beschreven. Met name de aanlegfase in relatie tot de houdbaarheid van de bodembe-

schermende voorzieningen kan wegens gebrek aan meetgegevens niet voldoende be

schreven worden. Het MER wordt in dezelfde maand ingetrokken en een nieuw MER moet 

worden geschreven. Het aanvullend (geologisch) bodemonderzoek dat dient te worden 

gedaan, zal ongeveer een maand of vier in beslag nemen. Als gevolg daarvan wordt 

verwacht dat de besluitvorming met een jaar zal worden vertraagd. 

Nadat in juli 1993 door de milieucommissie van Provinciale Staten van Utrecht wordt be

sloten de plannen voor de vuilstort in de polder Klein Vuylcop door te zetten, dient de 

vertegenwoordiger van het waterwinstation van Rijnwater van de Watertransportmaat-

schappij Rijn-Kennemerland (WRK) een schadeclaim van 100 miljoen in bij de provincie 

Utrecht. De directie van de WRK, die onder meer het drinkwater van de provincie Noord-

Holland verzorgt, maakt zich, zoals zij in het begin van het besluitvormingsproces al dui

delijk probeerde te maken, nog steeds ernstige zorgen over de kans dat verontreinigd 
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grondwater in het leidingwater terecht zal komen. De stortplaats is namelijk gepland te

genover de inlaat van het waterwinstation en is volgens de WRK niet te verenigen met 

een vuilstort van ongeveer veertig hectare met een hoogte van meer dan dertig meter. 

De gemeente Nieuwegein reageert dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor het mee

betalen aan deze claim, aangezien het de provincie is die deze stort aanlegt en de ge

meente alleen bij de besluitvorming betrokken is vanwege de locatie op Nieuwegeins 

grondgebied. 

Ook vanuit de provincie Noord-Holland komt veel kritiek op de plannen van de 

provincie Utrecht om door te gaan met de realisering van de vuilstort, aangezien de pro

vincie afhankelijk is van het drinkwater dat bij WRK vandaan komt. Er wordt zelfs om een 

reactie van de minister van VROM gevraagd over de wenselijkheid van de stortplaats. De 

weerstand tegen de realisering van de vuilstort wordt bijgestaan door diverse bewoners, 

verenigd in de Vereniging Kloostergebied Nieuwegein en sympathisanten, zoals bijvoor

beeld de Stichtse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu. 

Desondanks geven Provinciale Staten van de provincie Utrecht op 15 september 1993 

hun goedkeuring om de locatie Het Klooster als plaats voor een nieuwe afvalberging in 

gebruik te gaan nemen. Als vervolg hierop maken Gedeputeerde Staten van Utrecht in 

oktober bekend dat de nieuwe vergunningaanvragen ingevolge de AW en de WVO zijn 

ingediend. Bij deze vergunningen behoort het 2e aangepaste MER. Opnieuw heerst onder 

de tegenstanders, waaronder inmiddels ook de gemeente Amsterdam, verbazing. De 

provincie Utrecht lijkt de veiligheid voor drinkwater minder belangrijk te vinden dan het 

eigen afvalprobleem. Bovendien bestaan er vermoedens dat het voor de provincie moei

lijk is nog van haar plannen af te wijken, aangezien zij en de gemeente Nieuwegein de 

verplichtingen zijn aangegaan tegenover de exploitant die de afvalberging wil realiseren. 

De provincie blijft haar besluit echter verdedigen door te zeggen dat de geplande afval

berging geen onverantwoorde risico's met zich meebrengt. 

In november 1993 wordt, met name na het verschijnen van een rapport dat in opdracht 

van de gemeente Nieuwegein werd uitgevoerd door Heidemij Advies, duidelijk dat de 

gemeente Nieuwegein steeds meer twijfels heeft over het voortzetten van de plannen 

voor de stortplaats. Dit onderzoeksbureau concludeert namelijk, dat een vuilstort in Het 

Klooster vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet de beste locatie is. Ook de Stichting 

Stichtse Milieufederatie en het Konsulentschap natuur- en milieueducatie Utrecht zijn van 

mening dat de locatie Het Klooster voor vuilstort ongeschikt is. Volgens Heidemij Advies 

is de stort technisch haalbaar, maar brengt deze daarentegen veel kosten met zich mee 

wanneer het gaat om aanleg, onderhoud en 'nazorg'. Naar aanleiding van deze onder-
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zoeksbevindingen en met name naar aanleiding van de conclusies omtrent de hoge 

kosten zet het college van B&W van de gemeente Nieuwegein vraagtekens bij de beslis

sing van de provincie Utrecht om de plannen voor de stortplaats door te zetten. Op voor

waarde dat de provincie de onderzoeksresultaten ter harte neemt, is het gemeentebe

stuur bereid alsnog in te stemmen met de plannen. Uiteindelijk gaat het gemeentebestuur 

van Nieuwegein toch akkoord met het vervolgen van de planologische procedure. Men 

geeft bovendien aan de stortplaats Het Klooster in 1995 operationeel te laten zijn. Het 

toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. inzake het MER wordt uitgebracht op 

22 december 1993. 

1994-1999 

In januari 1994 verzoekt de exploitant Mourik het gemeentebestuur van Nieuwegein om 

medewerking te verlenen aan de realisatie van de stortplaats, door wederom een antici

patieprocedure ex artikel 19 WRO te starten. In februari stemt de raad van Nieuwegein met 

dit verzoek in en neemt een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Hiermee worden ontwik

kelingen voorkomen, die niet overeenstemmen met de bedoelingen van het in ontwerp 

zijnde bestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om, vooruitlopend op het "onherroe

pelijk" worden van het bestemmingsplan en met toepassing van het bepaalde in artikel 19 

WRO, een verzoek tot vrijstelling van de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan 

"Het Klooster" voor de aanleg van de stortplaats en de aansluiting van Nieuwegein op de 

A27 in behandeling te nemen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ook in de 

Provinciale Planologische Commissie behandeld en deze geeft aan dat dit plan past bin

nen het ontwerpstreekplan, het Milieubeleidsplan 1993-1997 en het ontwerp-PAP II 1991-

1995 van de provincie Utrecht. Op 28 maart 1994 worden de ontwerpbeschikkingen in 

het kader van de m.e.r.-procedure kenbaar gemaakt. 

De jarenlange discussie over de vuilstortplaats krijgt in april 1994 met de nieuwe opstel

ling van de Commissie Milieu van Provinciale Staten een wending, die nieuwe hoop geeft 

aan de tegenstanders van de aanleg van de stortplaats. De fracties hebben twijfels over 

de overtuiging van Gedeputeerde Staten die de locatie Het Klooster als enige geschikte 

plek in de provincie aanwijzen voor de stortplaats. De Statencommissie begint zich af te 

vragen of een uitbreiding bij het afvalverwerkingsbedrijf Smink, de enig overgebleven 

stortplaats in de provincie Utrecht, in Amersfoort niet voldoende soelaas kan bieden. De 

partijen willen dat het fors dalende afvalaanbod gaat meetellen in een besluit. 

Gedeputeerde Staten zijn vervolgens bereid tot het sluiten van een compromis. Men wil 

in principe doorgaan met de plannen maar is daarnaast bereid een alternatief uit te wer-
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ken, in dit geval het nader bestuderen van een mogelijke uitbreiding van de reeds be

staande provinciale stortplaats Smink bij Amersfoort. Gedeputeerde Staten willen dus wel 

de realisering uitstellen, maar niet de voorbereiding. De gedachte voor dit compromis is 

onder andere ingegeven door gewijzigd nationaal afvalbeleid, waarin centraal staat dat 

minder stortplaatsen nodig zijn. Toch hebben vele tegenstanders twijfels over de vraag of 

het provinciebestuur wel wil terugkeren van de ingeslagen weg. Het is bijvoorbeeld evi

dent dat de Milieugedeputeerde van de provincie Utrecht een groot voorstander is om de 

plannen voor de stortplaats voort te zetten, zeker omdat het proces voor Het Klooster al 

in een zo vergevorderd stadium is en er sprake is van grote tijdsdruk. Het onderzoek naar 

een mogelijke uitbreiding in Amersfoort zou teveel tijd vergen. Toch leidt de veranderde 

houding van de Statencommissie Milieu van de Provinciale Staten ertoe dat de geplande 

vuilstort nog meer ter discussie komt te staan. 

Op aandrang van diverse fracties in de gemeenteraad wil het gemeentebestuur van de 

gemeente Nieuwegein opnieuw rond de tafel, maar dit keer met de provincie, toekomstig 

exploitant Mourik, de gemeente Amersfoort en de exploitant van de in Amersfoort gele

gen stortplaats Smink. Aan de orde moet komen wat de aanhoudende berichten over een 

dreigend teveel aan stortcapaciteit in Nederland, als gevolg van het inkrimpen van de 

afvalstroom, kan betekenen voor de stortplaats in het Kloostergebied in Nieuwegein. 

Ondanks de veranderde opstelling van de Statencommissie Milieu blijven Gedeputeerde 

Staten van Utrecht vasthouden aan het idee de stortplaats Het Klooster te realiseren. Zij 

zijn van mening dat de uitbreiding van de vuilstort Smink in Amersfoort geen oplossing is. 

Volgens GS kan deze uitbreiding niet snel genoeg gerealiseerd worden. Ook de ge

meente Amersfoort voelt er niets voor om als enige gemeente in de provincie ruimte te 

bieden voor een stortplaats. 

Het rapport "Stortplaats 't Klooster: noodzaak of blunder?" (IWACO, 1994), uitge

voerd in opdracht van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), wijst ook 

uit dat er in de toekomst veel minder afval zal worden gestort dan in eerdere prognoses 

werd verwacht. Bovendien blijkt uit het rapport dat bijna de helft van het gestorte afval 

van de Randstad uit brandbaar materiaal bestaat. Hiermee wordt aangeduid dat er nog 

minder afval zal overblijven dat gestort kan worden. Voordat het provinciaal bestuur 

overgaat tot het uitgeven van vergunningen zijn de onderzoekers van mening dat het 

provinciaal bestuur na moet gaan wat de reële verwachtingen zijn voor de komende tien 

of vijftien jaar en welk deel van het afval zal worden gestort. Bovendien dient daarbij de 

vraag te worden gesteld hoe voorkomen kan worden dat brandbaar afval terecht zal ko

men op stortplaatsen. 
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Ondanks herhaalde protesten, nieuwe onderzoeksresultaten en het dringende verzoek 

van de Statencommissie Milieu aan GS van de provincie Utrecht om te wachten met het 

verstrekken van de omstreden vergunningen tot de afvalprognoses in de "Randstad 

Stortnota" bekend zijn, blijven Gedeputeerde Staten bij het besluit vergunningen te verle

nen voor de aanleg van de geplande stortplaats Het Klooster. Zij blijven erbij dat alleen 

Het Klooster op korte termijn nieuwe stortcapaciteit kan bieden, daar voor deze locatie de 

beleidsmatige en juridische voorbereidingen reeds in een vergevorderd stadium zijn. Zij 

menen dat meer stortcapaciteit op korte termijn noodzakelijk is, ongeacht mee- of tegen

vallend beleid. Als gevolg hiervan willen zij de vergunning voor 1 maart 1995 verlenen. 

Als noodgreep geven tegenstanders aan te overwegen door middel van een kort geding 

de provincie te verbieden vergunningen voor de bouw van de stortplaats af te geven. De 

tegenstanders willen op deze manier de kwestie van de vuilstort zo lang mogelijk buiten 

de administratieve rechtspraak te houden. Zij, de Stichtse Milieufederatie, de Vereniging 

Kloostergebied Nieuwegein en WRK, zijn bang dat tijdens een lange juridische procedure 

bij de Raad van State, de aanleg van de stortplaats gewoon kan doorgaan. Daarom wil

len ze de rechter inschakelen om het verstrekken van de vergunning onmogelijk te ma

ken. Volgens de tegenstanders zijn GS gezwicht voor de druk van toekomstige exploitant 

Mourik. Deze dreigt inmiddels met enorme schadeclaims. De reeds opgelopen vertraging 

heeft de exploitant bedrijfsmatig gezien geen goed gedaan en bij het eventueel niet door

gaan van de stortplaats loopt de exploitant nog meer financiën mis, die het bedrijf ge

compenseerd wil zien. Tevens stellen de tegenstanders dat GS het advies van de minis

ter van VROM, om pas na de vaststelling van het "Randstad Verwerkingsplan" met de 

inrichting de stortplaats verder te gaan, negeren. 

Toch is het in januari 1995 zover: de vergunningen voor de stortplaats worden verleend. 

Er wordt hierbij gerefereerd aan een vergadering met de Statencommissie Milieu van de 

provincie Utrecht in december 1994. Hierin werd besloten dat de aanleg van de stort

plaats als doelmatig kon worden beschouwd, aangezien er geen verschuivingen meer in 

afvalcijfers verwacht hoefden te worden. Bovendien geeft de provincie Utrecht hierbij te 

kennen dat ook zij gehouden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Om 

problemen te voorkomen zijn zij gebonden zo spoedig mogelijk vergunningen te verle

nen. 

Tegenstanders van de stortplaats reageren hier direct op en gaan in april 1995 

toch bij de Raad van State in beroep tegen de door GS verleende vergunningen. De 

Raad van State komt in oktober met een verrassende uitspraak: de schorsingsverzoeken 
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van WRK, de Stichtse Milieufederatie en de Vereniging Kloostergebied Nieuwegein wor

den aangehouden. Dit betekent dat de in januari verleende milieuvergunningen geen 

rechtskracht krijgen, waardoor de exploitant deze niet kan gebruiken. Met betrekking tot 

de bodemprocedure worden nog geen uitspraken gedaan, deze was immers niet van 

spoedeisend belang. Ten aanzien van de bodemprocedure worden in 1996 pas uitspra

ken verwacht. Mocht de Raad van State de stortplaats dan afblazen, dan kan de provin

cie zich beroepen op overmacht en daarmee de forse schadeclaims van de exploitant 

omzeilen. 

De Vereniging Kloostergebied Nieuwegein, Smink Afvalverwerking BV uit Amersfoort en 

WRK voeren vervolgens een spoedprocedure bij de Raad van State om het bestem

mingsplan geschorst te krijgen. Smink Afvalverwerking BV heeft bezwaren tegen het plan 

aangezien de provincie Utrecht in de partiële herziening van het PAP II aangeeft, dat er in 

de provincie Utrecht slechts plaats is voor één stortplaats. Het bedrijf, dat eerder nooit 

tegen de realisering van stortplaats Het Klooster was, aangezien er altijd gesproken werd 

van twee stortplaatsen in de provincie Utrecht, verwacht dan ook aanzienlijk minder ren

dabel te kunnen draaien als Weber BV in Nieuwegein een stortplaats zal openen. Tijdens 

de hoorzitting in oktober van de Raad van State, waarin de provincie Utrecht, de ge

meente Nieuwegein en de exploitant zich verzetten tegen de schorsing van het bestem

mingsplan, verklaren de woordvoerders van de besturen van de hierboven genoemde 

partijen dat de nieuwe stortplaats Het Klooster niet voor het jaar 2002 in gebruik zal wor

den genomen. De genoemde partijen verzetten zich echter tegen de schorsing van het 

bestemmingsplan omdat voor de aanleg een aantal onteigeningsprocedures nodig is. Het 

is voor de gemeente Nieuwegein juridisch gezien eenvoudiger om de benodigde gronden 

te onteigenen als er eenmaal een rechtsgeldig bestemmingsplan ligt. Desondanks besluit 

de Raad van State in november 1995 het bestemmingsplan te schorsen. De planproce

dures voor de aanleg van de nieuwe provinciale stortplaats in Nieuwegein worden daar

door wederom stop gezet. 

Ook de procedure inzake de door de Raad van State geschorste beschikkingen van 24 

januari 1995 van GS lopen nog steeds. Hierover vindt een openbare zitting plaats bij de 

Raad van State op 4 februari 1997. Pas op 11-9-1997 besluit de Raad van State bij 

voorlopige voorziening het bestemmingsplan goed te keuren, met uitzondering van de 

bestemming stortplaats. Met de aanleg van de weg kan wel worden begonnen. In januari 

1998 wordt de behandeling in hoofdzaak van het bestemmingsplan voortgezet met een 

hoorzitting. Verschillende partijen brengen daar hun standpunt naar voren. De Raad van 
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State wil de uitspraak echter koppelen aan de behandeling van het streekplan van de 

provincie Utrecht waarin de stortplaats ook is aangegeven. 

Op 22 januari 1999 verschijnt het persbericht, dat de stortplaats Het Klooster definitief 

van de baan is. Op initiatief van de gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht en met 

medewerking van de gemeente Amersfoort zijn de exploitanten Smink en Mourik met 

elkaar in gesprek geraakt en is een passende oplossing gevonden voor het te storten 

afval in de provincie Utrecht. Smink neemt onder voorwaarden een gedeelte van de aan 

Mourik verleende stortcapaciteit over. Hierdoor ziet Mourik af van de aanleg van de stort

plaats in Het Klooster. De gemeente Nieuwegein geeft tevens aan overeenstemming te 

hebben bereikt met Mourik over de overdracht van de grond. Zowel de Gemeente als de 

Provincie geven aan zeer content te zijn met de bereikte resultaten. 

Gezien het aanzienlijk verminderde aanbod van afval (AOO, 1999) kan in de pro

vincie Utrecht dus met één stortplaats worden volstaan, zeker na openstelling van de 

provinciegrenzen, waardoor afval ook in andere provincies kan worden gestort. Het be

stemmingsplan en de daarbij behorende goedkeuringsbesluiten zullen na goedkeuring 

van de Raad van State dan ook alleen van kracht zijn voor de aanleg van de aansluiting 

van Nieuwegein op de A27. De in 1989 afgesloten overeenkomst tussen de provincie 

Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Mourik wordt als gevolg van deze nieuwe ontwik

keling ontbonden. 

4.4.3 Afvalverwerkingslocatie De Marsen te Zwolle 

1980-1986 

Begin jaren 80 ontstaat in de omgeving van Zwolle het besef dat er voor de reeds be

staande stortlocaties, te weten de stortplaats Collendoom (in het noordoosten van de 

Regio) en de stortplaats Westerveld (in het afvalverwerkingsgebied Zwolle en omgeving), 

alternatieven gezocht moeten worden. Beide stortplaatsen raken namelijk vol en zijn nog 

tot 1 januari 1988 respectievelijk 1 januari 1990 te gebruiken. Het zijn Afvalverwijdering 

Regio IJsseldelta15 en de gemeente Zwolle die het initiatief nemen om te onderzoeken 

welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen voor de vervanging van de ge

noemde stortplaatsen. In deze casusbeschrijving staat met name de besluitvorming 

rondom de vervanging van de stortplaats Westerveld centraal. De nieuwe locatie moet 

dienen als regionale afvalverwerkingslocatie voor bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstof-

fen, plantsoen- en tuinafval, verontreinigde grond en slibverwerkingstechnieken. Als ver

werkingstechnieken worden (1) procesmatige verwerking van bouw- en sloopafval, (2) 

compostering van plantsoen- en tuinafval en (3) gecontroleerd storten van het overige 
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afval gebruikt. De te realiseren verwerkingscapaciteit is gebaseerd op het eerste Provin

ciaal Afvalstoffenplan-Overijssel van september 1981. 

De Regio IJsseldelta geeft in 1983 het adviesbureau Heidemij de opdracht om een loca-

tieonderzoek te verrichten. Het doel is om een aantal locaties in de Regio te vinden die in 

aanmerking kunnen komen voor de aanleg van beide stortplaatsen. Van 87 (49 voor de 

Noordoostelijke stortplaats, 38 voor de stortplaats voor Zwolle en omgeving) potentiële 

locaties wordt een eerste interim-rapport opgemaakt, dat aan verschillende actoren en 

organisaties wordt voorgelegd ten behoeve van een eerste inhoudelijke reactie. Uiteinde

lijk verschijnt in juni 1984 het door Heidemij opgestelde "Eindrapport stortterreinen", dat 

ter beoordeling aan gemeenten en instanties wordt gestuurd. Uit het rapport blijkt dat 

voor de vervanging van de stortplaats Collendoorn de locatie Bovenveld te Hardenberg 

het meest geschikt is. De Bestuurscommissie van het Samenwerkingsgebied Afvalver

wijdering Regio IJsseldelta neemt in november 1984 het besluit om deze locatie te ac

corderen. 

Voor de vervanging voor de stortplaats Westerveld komt een drietal locaties in aanmer

king, te weten de locaties De Marsen, Sekdoorn en De Horst. Deze locaties bevinden 

zich alle op het grondgebied van de gemeente Zwolle. Een discussie barst los over welke 

locatie daadwerkelijk het meest geschikt is en uiteindelijk gekozen zal worden. Tot aan 

mei 1985 is niet duidelijk naar welke locatie de voorkeur uitgaat. Dit leidt in september 

1985 tot het verlenen van een nieuwe opdracht aan Heidemij door de Bestuurscommissie 

van het Samenwerkingsgebied Afvalverwijdering om deze locaties nader te onderzoeken. 

Het onderzoek zich met name op de geo-hydrologische situatie van het gebied. Zo moet 

recht worden gedaan aan de ingekomen reacties naar aanleiding van het rapport "Eind

rapport stortterreinen" (Heidemij, 1984). Het nieuwe onderzoek leidt uiteindelijk in mei 

1986 tot het rapport "Nader onderzoek centrale verwerkingsinrichting afvalstoffen Regio 

IJsseldelta". 

In de tussentijd wordt door omwonenden van de locatie De Marsen de Streekvereniging 

Marsen/Berkummerbroek opgericht. Voor de omwonenden, waaronder veel landbouwers, 

komt het locatieonderzoek als een donderslag bij heldere hemel. Zij maken zich ernstig 

zorgen over de bodemkundige gesteldheid van het terrein De Marsen en hun toekom

stige bedrijfsvoering. 

Als reactie op het rapport van de Heidemij van 1984 brengt de Streekvereniging in 

januari 1986 de nota "Marsen en Berkummerbroek bedreigd" uit. De Streekvereniging 

Marsen/Berkummerbroek spreekt in deze nota haar zorgen uit. De zorgen betreffen met 
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name de gegevens die in het Heidemij rapport zijn weergegeven. Volgens de vereniging 

zijn deze niet correct. Herhaaldelijk onderneemt de Streekvereniging Marsen/Berkum-

merbroek verwoede pogingen om haar argumenten tegen de locatie kenbaar te maken, 

maar volgens de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek wordt er door relevante 

overheden niet geluisterd. 

Volgens de Streekvereniging is de geo-hydrologische staat van de locatie in de 

verschillende fasen van het onderzoek op onjuiste wijze afgewogen. Daardoor bestaat 

ook geen enkel inzicht in de mogelijkheden om verontreiniging van bodem en grondwater 

te voorkomen. De Streekvereniging vindt het daarom noodzakelijk de bovengenoemde 

nota op te stellen. In de nota wordt onder andere inzicht gegeven in de eigenschappen 

van het landschap, waar de locatie De Marsen deel van uitmaakt. Bovendien wordt in

formatie gegeven over de bedrijfsactiviteiten die rondom deze locatie plaatsvinden en de 

gevolgen die het realiseren van een vuilstortlocatie zou kunnen hebben voor De Marsen 

en de fysieke omgeving. Dit alles leidt tot de conclusie dat de locatie De Marsen niet ge

schikt is voor de aanleg van een vuilstortlocatie. 

Naast inhoudelijke argumenten tegen de locatiekeuze De Marsen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot de mogelijke gevolgen voor het milieu, geeft de Streekvereniging Mar

sen/Berkummerbroek aan dat er ook bezwaren zijn met betrekking tot het procesmatig 

verloop van de besluitvorming. Zo zou er in het besluitvormingsproces geen plaats zijn 

voor de burger. De "insprekende dan wel betrokken burger [wordt] bij voorbaat op een 

dood spoor gezet" (Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek, 1986: 2). Men hoopt met 

deze nota de positie van de burger in de regionale besluitvorming te versterken. Al snel 

blijkt dat aan een dergelijk verzoek en aan de inhoudelijke argumenten geen gehoor 

wordt gegeven, zoals blijkt tijdens de inspraakprocedures omtrent het Streekplan IJssel-

vallei (1987) en het tweede Provinciaal Afvalstoffenplan 1986-1992. 

Uit het rapport "Nader onderzoek centrale verwerkingsinrichting afvalstoffen Regio Us-

seldelta" van Heidemij (mei 1986) blijkt dat twee locaties voor de vuilstortlocatie in aan

merking komen. Dit zijn de locaties De Marsen en Sekdoorn. Aanvankelijk wordt in het 

ontwerp van het Streekplan IJsselvallei (1985) geen voorkeur uitgesproken voor een van 

de twee locaties. Echter, als de voorbereidingen voor het Streekplan en het Provinciaal 

Afvalstoffenplan II (1986-1992) vorderen wordt de gemeente Zwolle door de provincie 

Overijssel gedwongen een keuze voor een locatie te maken. Had men eerst de voorkeur 

voor de locatie Sekdoorn, in een gemeenteraadsvergadering van 8 december 1986 wordt 

uiteindelijk met 1 stem verschil de keuze gemaakt voor de locatie De Marsen. Op 11 de

cember 1986 wordt ook door de Bestuurscommissie van het Samenwerkingsgebied Af

valverwijdering Regio IJsseldelta de locatie De Marsen aangewezen. 
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1987-1990 
In het Streekplan IJsselvallei (1987) van de provincie Overijssel wordt aangegeven dat op 

basis van de voorkeuren van de gemeente Zwolle en de Regio de locatie De Marsen is 

opgenomen als definitieve locatie voor de te realiseren afvalvoorziening in Zwolle. In mei 

1987 wordt door het Samenwerkingsgebied Regio IJsseldelta besloten een werkplan op 

te stellen ten behoeve van de uitwerking van de plannen omtrent de locatie De Marsen. 

In oktober 1987 starten Gedeputeerde Staten van Overijssel de m.e.r.-procedure. De 

startnotitie volgt in december. Op 13 januari 1988 worden door de Commissie voor de 

m.e.r. de richtlijnen voor het te ontwikkelen MER opgesteld. 

In september 1988 wordt door de (inmiddels van naam veranderde) Regio IJssel-Vecht 

en de NV VAM te Wijster een beginselovereenkomst getekend. Daarin wordt overeenge

komen om het composteerbaar afval uit de Regio IJssel-Vecht in Wijster te laten verwer

ken. In dezelfde maand wordt in een programma van Radio Oost de discussie voortgezet 

over de geschiktheid van de locatie De Marsen en het in 1984 verschenen rapport daar

omtrent. De voorzitter van de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is van mening 

dat er onjuistheden staan vermeld in het rapport, de vertegenwoordiger van de organisa

tie die het rapport destijds heeft uitgevoerd, Heidemij, weerspreekt dit. 

Op 4 oktober 1988 besluit de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek na onenigheid 

met de gemeente Zwolle zich terug te trekken uit de overleggroep MER/Marsen, waar 

vertegenwoordigers van de Regio IJssel-Vecht en burgers uit de gemeente Zwolle in 

deelnemen. De Streekvereniging laat vervolgens zelf onderzoek doen naar de bodemge-

schiktheid van de locatie De Marsen. De fysisch geograaf (De Bakker) die het "Onder

zoek Marsen" uitvoert komt in december 1989 tot de conclusie, dat de grond van de loca

tie De Marsen niet geschikt is voor het realiseren van een stortplaats. De doorlaatbaar

heid van water in de grond blijkt groot te zijn. 

Naar aanleiding van dit onderzoek bespreekt de Streekvereniging de resultaten 

met vertegenwoordigers van de Regio IJssel-Vecht in januari 1989. De Streekvereniging 

attendeert de Heidemij tevens op de uitkomsten van het rapport. De organisatie beant

woordt de brief van de Streekvereniging met de mededeling dat de besluitvorming inmid

dels is afgerond, er gewerkt wordt aan een inrichting-MER en er daardoor geen reden 

meer is om terug te komen op het locatieonderzoek uit 1984. Heidemij zegt nogmaals 

achter de resultaten van dat onderzoek te staan en is tevens bereid daar verantwoording 

over af te leggen. 
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Naar aanleiding van een overleg met een wethouder van de gemeente Zwolle 

MER/D d e
M

S t r e e k V
i
e r e n i 9 i n g i n J U n i 1 9 8 9 - - e r dee, uit te maken van de overleggroep 

MER/De Marsen. In december 1989 verschijnt het rapport »Landbouwstructuur De Mar 

n e l T H ? " " ' " V 3 n ^ a f v a ( —Xings inr ich t ing op de landbouw" van Oranjewoud 

(1989), dat ,n opdracht van de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is uitgevoerd 

De resultaten van dit onderzoek stemmen overeen met de resu.taten, die uit het rapport 

van de fysisch geograaf zijn voortgekomen. 

De oorspronkelijke planning om op 1 januari 1990 een nieuwe afva.verwerkingslocatie te 

realiseren ,n Zwolle wordt niet gehaald. Het is het hervatten van de m.e.r.-procedure en 

et daartoe te ontwikkelen MER, die in deze maand centraal staan. Ook tijdens de bijeen

komsten van de Overleggroep MER/De Marsen wijst de Streekvereniging op de overeen-

omsten tussen het rapport van De Bakker (1989) en Oranjewoud (1989) omtrent de 

bodemgesch,ktheid. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek is van mening dat de 

nieuwe stortplaats te experimenteel is. Er zijn onder andere leemten in kennis met be-

t ekkmg tot de samenstelling van het percolaat en de kennis over de inwerking van deze 

stoffen cp een zand-bentoniet mengsel naast elkaar. Het veldonderzoek dat door Heide-

m-j .n december 1993 is gedaan ,aat een te natte ondergrond zien, hetgeen een absolute 

belemmering zou moeten zijn voor de keuze voor De Marsen. 

Heidemij en de gemeente Zwolle blijven echter volhouden dat vuilstort niet onmo

gelijk ,s b,j een dergelijke grondwaterstand. De tegenstanders van de bouw op De Mar

sen v .gen zich af waarom toch zo wordt vastgehouden aan de locatie op Zwols grond

gebied. Men vermoedt dat Heidemij is gedwongen naar de geschiktheid van De Marsen 

toe te schrijven. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek ziet het als »bestuurlijke 

manipulatie", zeker gezien de risico's voor het milieu. 

rjT2 nde Re9io ijssei"vecht en de semeente zwo,ie ™** in «s 
990 l n h e t k a d e r v a n d e m , . r . . p r o c e d u r e h e t M E R . h o o f d r a p p o r t „ A f v a | v e r w e r k jn_ 

nchting De Marsen". Ook in dit MER is nog sprake van leemten in kennis. Er zijn onze

kerheden ten aanzien van het afva.stoffenbeleid en de invloed daarvan op de te voor

ziene stortcapaciteit. Ook is er nog geen duidelijkheid over welke verwerkingstechnieken 
(̂ 8° ' l o r ' 20Uden m ° e t e n WOrden' V0,9enS h6t P r ° V i n C i a a l Afva-stoffenplan 

I (1986-1992) moet er worden gestreefd naar een situatie, waarbij aan het eind van de 

Planperiode het afval, voor zover dit niet naar de NV VAM gaat, binnen het betreffende 

samenwerkingsgebied ven^erkt kan worden. Ook al is storten minder aanvaardbaar het 

bluft nodig om stortcapaciteit te realiseren, mits dit volgens IBC-criteria gebeurt De uit

werking van de plannen moet dan ook in nauw overleg met het Samenwerkingsgebied 
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de betrokken gemeenten, de provincie en de Natuur en Milieu Federatie Overijssel 
plaatsvinden. 

In augustus 1990 ontstaat een nieuwe discussie. Gezien de ontwikkelingen bij de VAM in 

Wijster rijst de vraag voor welke afvalfracties de locatie De Marsen in Zwolle zal moeten 

gaan functioneren. Ook binnen de gemeente Zwolle wordt getwijfeld. De WD heeft twij

fels over de noodzaak van de afvalverwerkingsinriching, het CDA heeft vragen met be

trekking tot de praktische haalbaarheid. Ook de RPF en de lokale politieke partij Swoll-

wacht zijn van mening dat een onafhankelijke commissie ingesteld moet worden, die een 

oplossing moet vinden voor de verschillen èn geschillen tussen de Streekvereniging Mar-

sen/Berkummerbroek enerzijds en de gemeente Zwolle anderzijds. In het kader van de 

m.e.r.-rapportage geeft de RPF in september 1990 te kennen een nieuw locatieonderzoek 

te willen laten uitvoeren. De partij vindt de locatie niet geschikt voor afvalverwerking. 

In september 1990 stuurt de Streekvereniging een brief naar de nieuwe burgemeester 

van Zwolle. De Streekvereniging vraagt met de brief aandacht voor de problematiek 

rondom De Marsen en hoopt dat deze de besluitvorming op objectieve wijze zal beoor

delen. Ook van de nieuwe Raadsleden wordt aandacht gevraagd voor de problemen die 

in Zwolle aan de orde zijn. De Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek geeft daarbij 

aan het gevoel te hebben, dat onderzoekers en overheden gesjoemeld hebben met de 

werkelijkheid. Burgers zouden daardoor ernstig zijn gedupeerd. De toestand rondom de 

Marsen zou eigenlijk alleen nog via de rechter tot een goed einde gebracht kunnen wor

den. Alleen via deze rechtsgang zouden de democratische rechten van de burgers kun

nen worden beschermd. Een dergelijke gang van zaken wordt echter niet door de 

Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek nagestreefd. 

In oktober volgt een tweede nota van de Streekvereniging (1990) waarin duidelijk 

wordt gemaakt, dat de te verwachten milieueffecten in de locatie De Marsen verschillend 

worden ingeschat onder invloed van bestuur en politiek. De Streekvereniging zegt in het 

besluitvormingsproces te maken te hebben met "amateurs die zich noodgedwongen in de 

politieke arena hebben moeten begeven om besluiten en gegevens waarop deze besluit

vorming gebaseerd is aan te vechten". 

1991-1996 

Ook in 1991 wordt door de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek actief actie ge

voerd tegen de plannen voor de afvallocatie De Marsen. Er worden telegrammen ge

stuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek op-
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nieuw een locatieonderzoek te doen, waarbij dit keer daadwerkelijk objectief naar de ge

schiktheid van de bodem moet worden gekeken. 

In februari 1991 wordt in het kader van de m.e.r.-procedure het herschreven 

Hoofdrapport "Afvalverwerkingsinrichting De Marsen" afgerond en de planning is om de 

vergunningaanvragen kort daarna in te dienen bij de provincie Overijssel. In de tussentijd 

wordt door de Streekvereniging Marsen/Berkummerbroek naar aanleiding van het loca

tieonderzoek van Heidemij uit 1984 een strafklacht bij de Hoofdofficier van Justitie te 

Zwolle ingediend. De Streekvereniging licht deze actie toe en zegt hiertoe noodgedwon

gen te zijn vanwege herhaalde weigering van colleges om feiten opnieuw te onderzoe

ken. 

Niet lang daarna geeft de voorzitter van de Streekvereniging aan zowel in fysiek 

als in mentaal opzicht niet meer in staat te zijn om zich nog tegen de stortplaats De Mar

sen te verzetten. Ook binnen de Streekvereniging zijn, door niet consistente informatie

voorziening en het bieden van grote sommen geld voor de uitkoop van boeren en hun 

landbouwbedrijven in De Marsen van de gemeente Zwolle, verschillende kampen ont

staan. Een aantal boeren laat zich inmiddels vertegenwoordigen door het Landbouw

schap Gewestelijke Raad voor Overijssel, dat zich sterk maakt voor het uitkopen van de 

verschillende boerenbedrijven. 

In april 1991 wordt door de gemeente Zwolle binnen de locatie De Marsen een geschikte 

locatie aangewezen ten behoeve van de afvalverwerking. Het betreft de locatie 2-oost, 

nabij een spoorlijn. In december 1991 wordt door de begeleidingsgroep De Marsen, waar 

vertegenwoordigers uit de Regio IJssel-Vecht, de provincie Overijssel, de gemeente 

Zwolle, het Zuiveringsschap West-Overijssel en het Waterschap De Noorder Vechtdijken 

in deelnemen, aan Oranjewoud opdracht verleend om een vergunningaanvraag in het 

kader van de Afvalstoffenwet op te stellen en tevens een ontwerpbestemmingsplan "De 

Marsen" te ontwikkelen. De planning is om voor de zomer van 1992 met dit ontwerpbe

stemmingsplan klaar te zijn om in september de besluitvorming weer te vervolgen. 

In april 1992 komt de begeleidingsgroep De Marsen bijeen. In deze zogenaamde "kick-off 

meeting" wordt gesproken over het vervolgtraject De Marsen. Tevens wordt de betrok

kenheid van deskundige organisaties bij de vergunningaanvragen besproken. Tevens 

wordt kenbaar gemaakt dat Gedeputeerde Staten akkoord zijn gegaan met het MER-

hoofdrapport "Afvalverwerkingsinrichting De Marsen". De begeleidingsgroep vraagt zich 

wel af of dit in februari 1991 afgeronde MER nog wel actueel is. Men is nog steeds in af

wachting van het planningschema dat nader ingevuld moet worden door de Kerngroep, 

waar de gemeente Zwolle en de Regio IJssel-Vecht deel van uitmaken. Ook is het 
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wachten op Oranjewoud met betrekking tot de in te dienen vergunningaanvragen en het 

te ontwikkelen ontwerpbestemmingsplan om vervolgens daarna artikel 19 WRO in te zet

ten. Men spreekt zich ook uit over het verloop van de besluitvorming en de informatie die 

gegeven moet worden aan de bewoners en de Streekvereniging Marsen/Berkummer-

broek. Het is de bedoeling de betrokken burgers in informatieve zin bij verdere procedu

res te betrekken. Er zullen echter geen extra, afzonderlijke inspraakmomenten meer wor

den ingelast. In mei verschijnt een offerte van Oranjewoud voor de vergunningaanvragen 

inzake de Afvalstoffenwet, de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren en het bestem

mingsplan. 

Op 5 februari 1993 verschijnt het ontwerpbestemmingsplan "De Marsen", opgesteld door 

Oranjewoud. Tevens wordt een nieuwe offerte uitgebracht over het MER, die geactuali

seerd zal gaan worden. In september wordt in het Programma van Eisen ten behoeve 

van het te actualiseren MER erop gewezen dat knopen moeten worden doorgehakt. De 

besluitvorming loopt al een zeer lange tijd en nog steeds zijn er elementen niet duidelijk. 

De inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer per 1 maart 1993 heeft consequenties voor 

het te actualiseren MER. Het vernieuwde MER verschijnt in oktober 1993 en duidelijk 

wordt, dat nog drie andere woningen in de nabije omgeving geluidshinder zouden onder

vinden van de te bouwen afvalverwerkingsinrichting. Bovendien wordt bekend dat in de 

toekomst een algemeen verbod voor storten van afval buiten daartoe geschikte inrichtin

gen zal gelden. Binnen inrichtingen moet de aandacht worden gericht op herbruikbare en 

verbrandbare afvalstromen. Dit heeft tevens consequenties voor de inrichting van en de 

activiteiten op de locatie De Marsen. In december 1993 verschijnt het Streekplan West-

Overijssel. De Marsen wordt daarin aangeduid als gebied dat bestemd is voor cultuur

grond, open ruimten èn voor agrarische ontwikkeling. 

In mei 1994 wordt aangegeven dat voor het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan 

voor De Marsen ook de bestaande bestemmingsplannen "Buitengebied Zwolle" en 

"Schakel- en transformatorstation Hessenweg" moeten worden aangepast. In september 

1994 is echter nog steeds geen definitief bestemmingsplan ontwikkeld voor de locatie De 

Marsen en de geplande activiteiten. De algemene indruk van de gemeente Zwolle is dat 

de besluitvorming over De Marsen erg moeizaam verloopt en veel tijd vergt. De verkla

ring daarvoor wordt vooral gezocht in de technische complexiteit van het project en de 

politieke en maatschappelijke gevoeligheid die het project oproept. 

Voor de provincie Overijssel worden de doelstellingen met betrekking tot afvalverwerking 

opgenomen in het nieuwe Provinciaal Milieubeleidsplan, dat per 1 maart 1995 van kracht 
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zal zijn. Gezien de duur van de besluitvorming schrijft de plaatselijke Zwolse politieke 

partij, Swollwacht, in juli 1995 een brief aan de Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Zwolle. De fractie geeft aan met grote belangstelling de landelijke ontwikkelin

gen op het gebied van afvalverwerking te volgen. In afwachting van het "Besluit Stortver

bod Afvalstoffen" dat in 1994 van kracht wordt, waarbij duidelijke restricties zullen gelden 

met betrekking tot te storten of te verbranden afval, vraagt de lokale partij zich af of het 

nog wel noodzakelijk is om de stortplaats op de locatie De Marsen aan te leggen. Swoll

wacht is van mening dat het eerder genomen besluit hieromtrent moet worden herover

wogen. 

Gemeente Zwolle reageert naar aanleiding van de vraag van Swollwacht met het 

antwoord, dat het aandeel verwerking op De Marsen, gezien de nieuwe landelijke ontwik

kelingen, een belangrijkere plaats zal innemen dan de geplande stortactiviteiten. Naar 

verwachting zal er echter een beperkte stortcapaciteit nodig blijven, al is het maar voor 

niet herbruikbare en onbrandbare reststromen uit de bewerking van afvalstoffen. Een 

eventuele heroverweging is niet aan de orde, als daarmee het niet meer gebruiken van 

de locatie De Marsen voor afvalbe- en verwerkingsdoeleinden zou worden bedoeld. Wel 

zal er, in het kader van het bestemmingsplan en de vergunningaanvragen, een verschui

ving van het accent van storten naar andere vormen van bewerking en verwerking 

plaatsvinden. 

Het is de bedoeling om in het najaar van 1995 te starten met de procedure voor 

het bestemmingsplan en het indienen van de vergunningaanvragen voor de locatie De 

Marsen. Daarbij zal de gebruikelijke zorgvuldigheid ten opzichte van de burgers worden 

betracht. Voor burgers moet echter duidelijk zijn dat de afvalverwerkinginrichting daad

werkelijk gerealiseerd zal worden. De gemeente geeft aan dat door het gewijzigde Rijks

beleid en de Actualisering van het Milieueffectrapport (MER) de te doorlopen procedures 

behoorlijk zijn vertraagd. In het najaar van 1995 zullen de burgers in een voorlichtingsbij

eenkomst dan ook nader geïnformeerd worden over het verloop van het besluitvormings

proces. 

De besluitvorming omtrent de te realiseren afvalbe- en afvalverwerkingscapaciteit eindigt 

echter abrupt in juni 1996. De kerngroep De Marsen, waarin de Regio IJssel-Vecht en de 

gemeente Zwolle deel van uitmaakten, wordt opgeheven en er wordt door de betrokken 

partijen een beginselafspraak gemaakt om de besluitvorming over de afvalverwerkings

inrichting De Marsen te beëindigen. In het Jaarverslag van de Commissie voor de m.e.r. 

van 1996 staat: "Door het samenwerkingsgebied is een gebied van 120 ha aangewezen, 

waarbinnen nog een nadere plaatsbepaling dient plaats te vinden: circa 50 ha moet voor 

afvalverwerking worden gereserveerd. Het project is echter gestaakt". 
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Voor Zwolle is het zeer langdurende besluitvormingsproces en de uiteindelijke 

staking van de besluitvorming niet zonder voordelen geweest. De bestemming van De 

Marsen kreeg al snel de aanduiding "industrieterrein". Inmiddels is deze nieuwe bestem

ming van kracht geworden in het bestemmingsplan "Hessenpoort" en is het industrieter

rein in ontwikkeling (gebracht). Aangezien de gemeente zich in het verleden tegenover 

de provincie verplicht heeft zorg te dragen voor de realisatie van een afvalcentrum voor 

de regio, zal binnen het bedrijventerrein Hessenpoort een reststoffencentrum worden 

ontwikkeld. Door de combinatie van diverse soorten afvalstromen wordt uit zowel bedrijfs

matig als ook uit milieukundig oogpunt een optimale uitgangssituatie nagestreefd. Met dit 

initiatief zal invulling worden gegeven aan de nieuwste landelijke en provinciale beleids

doelstellingen op het gebied van milieu. In 2001 zal gestart worden met de uitgifte van 

kavels binnen het reststoffencentrum Hessenpoort. 

Noten 

Het Openbaar Lichaam Regio Arnhem (OLRA) is in 1966 opgericht en vormt een 
samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten: Arnhem, Renkum, Rozendaal, 
Rheden, Heteren, Westervoort, Angerlo, Doesburg, Didam, Zevenaar, Duiven, Rijnwaarden, 
Gendt, Bemmel, Eist, Huissen, Valburg en Dodewaard. In 1966 werd gestart met 
Intergemeentelijk Overleg Agglomeratie Arnhem. Op grond van de Regeling Regio Arnhem 
1986 is Regio Arnhem belast met de instandhouding van de afvalverbrandingsinstallatie, AVIRA 
te Duiven. Tevens behoort tot de taken het instandhouden en het voorzien in regionale stort
en composteringscapaciteit. 
De bedrijfsterreinlocatie ten noorden van de A12 wordt aangeduid als Rijderbos. Het westelijk 
deel van dit terrein bevat reeds de bestaande afvalverbrandingsinstallatie AVIRA en de Riool
waterzuiveringsinstallatie Nieuwgraaf. Dit deel wordt ook wel aangeduid als Roelofshoeve. 
Dit is uiteindelijk de stortplaats De Zweekhorst te Zevenaar geworden. Zie ook Van der Heijden 
(1998). 
Landelijke Coördinatie Commissie Afvalstoffenbeleid. 
Met dank aan Damien van der Bijl en Menno Spaan. 
Het samenwerkingsgebied/streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg bestaat uit de gemeenten 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Wittern. Het 
streekgewest levert een bijdrage aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsge
bied vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en de ter zake opgedragen belangen te 
behartigen. Afvalverwijdering is één van de taken van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim
burg. 
Voor deze beschrijving is onder andere gebruik gemaakt van Van der Heijden (1998). Zij heeft 
vanuit een ander theoretisch perspectief de besluitvorming rondom de stortplaats Landgraaf 
bestudeerd. 
Heuvelland is een gebied dat aan de westkant begrensd wordt door Maastricht en het Maasdal. 
In oostelijke richting strekt het zich uit tot de stedenring Heerlen-Kerkrade-Aken. Een denk
beeldige lijn tussen Heerlen en Maastricht vormt de noordgrens. 
Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de casusbeschrijvingen zoals deze zijn 
gegeven door Van de Wetering (1995) en Ligteringen en Bressers (1994; 1998). Hun casusbe
schrijvingen richten zich met name op de ontwikkeling van het VAM-terrein en het ontwikkelen 
van de geïntegreerde afvalverwerkinginstallatie (GAVI). 
Op basis van een negatief advies van de Raad van State vernietigt de minister van VROM 
middels een Kroonbesluit van 1 oktober 1990, het bestemmingsplan voor het Doesgebied. De 
Kroon meent dat de stortplaats slechts een bescheiden bijdrage levert aan de oplossing van 
het afvalprobleem. De voordelen wegen niet op tegen de vele milieuhygiënische en landschap-
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pelijke bezwaren. Dit leidt er voor de gemeente Leiderdorp toe af te zien van de realisering van 
de stortplaats. De GEVULEI heeft in dit besluitvormingsproces noch een coördine ende noch 
een ,n,,erende rol. Pas op het moment dat duidelijk wordt dat de gemeente L e i d e n d e fi-
rFv? l ?P ,? n S e q U e n t l e S T d.e S t 0 r t p l a a t S n i e t a l l e e n k a n d r a 9 e n w o r d t c°ntect gezocht met de 
den 199 8

( Z ; e i9T 3
r i r n b^chrijving omtrent de stortplaats De Does Van der Hei" 

Voorschoterweg (Leiden-West), Wernik-terrein, Rhijnhofweg (Oegstgeest), HCG/NEM Room-
burg, Grote Polder, WL-terrein, Klinkervegerplas ' 
Na sluiting wordt circa 100 kton huisvuil verwerkt getransporteerd en verwerkt in Wijster (Dren-

IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. 

J," K e S ^ ! ? r d e d o c u m e n t e n w o r d e n d e firmanamen Mourik en Weber BV veelal door elkaar 
gebruikt. Weber BV was reeds exploitant van de stortplaats "Put van Weber en zal ook de uft-

M o e
u

r d i k T r n e n H d H 9 e P a n d e S t f r t p l a a t S H e t K l 0 0 S t e r Z iJ i s e e n dochteronderneming van Joh 
Mourik en Co Holding. In navolging van de bestudeerde documenten zullen ook in deze be 
schrijving beide firmanamen gebruikt worden. 

Sinds PAP I bestaat het Samenwerkingsgebied uit Avereerst, Brederwiede Dalfsen 
Genemuiden, Gramsbergen Hardenberg, Hasselt, Heino, Kampen. N i e u w l e u s e n N o o S S 

s t t P ? H n f u SHa p h? r S t ' S t e e T Ü k ' U r k ' W i J h e ' , J s s e l h a m . Usselmuiden, Zwartsluis, Zwolfe 
Sinds PAP II ,s Hattem toegevoegd en is de deelname van Urk en Noordoost-polder beëindigd 
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