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Hoewel niet iedereen bij het begrip 'milieu' direct denkt aan cultuurhistorische zaken, moet in

milieueffectrapportages al sinds jaar en dag aandacht worden besteed aan cultuurhistorie. De

vraag hoe, en hoe gedetailleerd, dat moet gebeuren, is niet 1-2-3 te beantwoorden.

• , II .1'

Een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) behelst het in

beeld brengen van milieugevolgen van een activiteit, voordat

wordt besloten of en op welke manier die activiteit mag wor

den uitgevoerd. Deze milieueffecten worden beschreven in

een milieueffectrapport (MER). De instantie die de vergunning
verleent of het ruimtelijke besluit neemt (het 'bevoegd gezag'),

betrekt de informatie uit het MER bij haar beslissing. Op deze

manier wordt voldaan aan de zorgplicht van het bevoegd

gezag voor milieu en goede ruimtelijke ordening. Om er zeker

van te zijn, dat in het MER juiste en volledige informatie over

milieueffecten staat, vraagt het bevoegd gezag advies over

het MER aan de ministeries van VROM, LNVen (sinds 2007)

OCW, alsmede aan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.

Meestal worden er in het MER verschillende manieren

beschreven waarop de activiteit kan worden uitgevoerd,

om technieken en/of locatiekeuzes te vergelijken op

milieugevolgen. Dit worden 'alternatieven' genoemd. Bij aanleg

van een weg kunnen er bijvoorbeeld verschillende trace

alternatieven spelen. Zo kan een afweging gemaakt worden

tussen milieu- en andere aspecten (zoals kosten).

Een m.e.r. moet worden doorlopen voor activiteiten met

(potentieel) belangrijke nadelige milieugevolgen. Welke dat zijn

is vastgelegd in de bijlagen bij het 'Besluit m.e.r.'. Voorbeelden

zijn grootschalige industriele of agrarische activiteiten en

ruimtelijke projecten. Een m.e.r. hiervoor wordt 'besluit-m.e.r.'

Volendam: Bovengrondse cultuurhistorie is makkelijker te inventariseren

dan ondergrondse.



In een MER worden de gevolgen van ruimtelijke besluiten op

het milieu beschreven.

genoemd. Een overheid moet ook een m.e.r. uitvoeren voor

ruimtelijke plannen (zoals een structuurplan of bestemmings-'

plan) die kaderstellend zijn voor een m.e.r.-plichtige activiteit.

Oit heet een plan-m.e.r.

Waarom cultuurhistorie in m.e.r.?
Cultuurhistorische resten, zowel boven- als ondergrondse, zijn

kwetsbaar voor ruimtelijke ingrepen en vormen per definitie

een eindige bron. Ze maken deel uit van onze leefomgeving en

kunnen een grote rol spelen bij de identiteit van een gebied

of sociale groep en duurzame ontwikkeling (zie onder andere

Jones, Carys E. & Slinn, Paul 2008: 'Cultural Heritage in

EIA-Reflections on practice in North West Europe', Journal of

Environmental Assessment Policy and Management Vol. 10,

No 3). Cultuurhistorie is daarom expliciet opgenomen in

het begrip 'milieu' in de wet- en regelgeving over m.e.r. Per

I september 2007 is bovendien de Wet op de archeologische

monumentenzorg (Wamz) in werking getreden, een uitvloei

sel van het Verdrag van Valletta. In de Wamz is onder meer

vastgelegd dat de minister van OCW wettelijk adviseur is

bij besluit-m.e.r. (uitgevoerd door de Rijksdienst voor het

Cu Itu reel Erfgoed).

Maar hoe dan?
De wetgever heeft niet vastgelegd hoe cultuurhistorie precies

in een m.e.r. moet worden betrokken. am te bepalen hoe aan

dit milieuaspect aandacht moet worden besteed kunnen we

kijken naar de functie van m.e.r. in het algemeen: het milieu

belang een volwaardige plaats geven in besluitvorming over

activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor

het milieu. am de (nadelige) gevolgen voor een milieuaspect

te kunnen meewegen bij besluitvorming moet een initiatief

nemer die gevolgen dus in een m.e.r. in beeld brengen. En om

mogelijke gevolgen van ruimtelijke ingrepen op cultuurhistori

sche elementen in beeld te brengen, moet eerst duidelijk zijn

of en zo ja in welke mate er cultuurhistorisch relevante ele

menten in het plangebied aanwezig zijn. De vraag is dan: hoe

ver moet je gaan met dit te onderzoeken 7

Cultuurhistorisch onderzoek is duur. Inventarisatie van het

bovengronds aanwezige (zichtbare) erfgoed is meestal wei te

doen. Maar vooral het doen van archeologisch (veld)onderzoek

loopt snel in de papieren. Vaak volstaat een initiatiefnemer

voor een m.e.r. dan ook met het doen van een bureauonder

zoek. Eventueel veldwerk schuift dan door naar de uitvoe-
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Een MER kan behoorlijk omvangrijk zijn.

Kasteel Loevestein: ook cultureel erfgoed maakt onderdeel uit van het milieu.

ringsfase van een project. Oit betekent dat het bevoegd gezag

een besluit (waarin bijvoorbeeld een trace- of locatiekeuze

wordt vastgelegd) moet nemen op basis van niet daadwerkelijk

geverifieerde verwachtingen. Het kan dus zijn, dat een andere

keuze voor cultuurhistorie (met name de archeologische com

ponent daarin) gunstiger zou uitvallen, of dat locaties afvallen

zonder dat bekend is of er uberhaupt wei iets in de grond zit.

Oit blijkt dan echter niet uit het MER. Het instrument m.e.r.

voldoet dan niet aan zijn doelstelling.

Aan de andere kant: om voor (bijvoorbeeld) een trace- of

locatiekeuze op aile mogelijke (en te vergelijken) traces /

locaties uitvoerig veldonderzoek uit te voeren, gaat ook wat

ver. Een van de uitgangspunten voor besluit-m.e.r. is immers

dat de milieugevolgen in principe op grond van (door het

bevoegd gezag te verstrekken!) bestaande informatie worden

beschreven. De wetgever gaat er dus blijkbaar vanuit dat er

voor een besluit-m.e.r. altijd adequate informatie voorhanden

is om de effecten op het milieu te beschrijven. In het geval van

archeologie zijn dit vaak (uit meer of minder onderzoek afge-



leide) 'verwachtingswaarden'. Blijkbaar vindt de wetgever dat

in zo'n geval een besluit kan worden genomen op basis van

een verwachting, waarbij een bouw- of aanlegvergunning

stelsel in een bestemmingsplan voldoende bescherming biedt

voor eventueel aanwezige archeologie. In de praktijk betekent

een aanlegvergunningstelsel echter meestal dat die archeolo

gische vondsten worden opgegraven. Wei een bescherming

tegen ongeziene vernietiging dus, maar geen stap naar

(ruimtelijke) afwegingen waarbij behoud 'in situ' voorop staat,

het uitgangspunt van het verdrag van Valletta.

Hoe nu te bepalen welk cultuurhistorisch onderzoek
nodig is voor een m.e.r.?
Mijns inziens zijn steeds de volgende vragen essentieel:

I. Voor welk bestuit dient dit MER, welke keuzes worden er

gemaakt. wat wordt door het besluit mogetijk?

2. Welke gegevens zijn nodig am archeologie, historische

(steden)bouwkunde en landschapshistorie (als onderdeel

van het milieu) bij dat besluit volwaardig mee te wegen?

Welke (onzichtbare) waarden kunnen aanwezig zijn en

be'lnvloed worden?

3. Wat gaat er mis wanneer het onderzoek niet (nu) plaats

vindt? ledereen kent bouwprojecten die stil komen te liggen

omdat er cultuurhistorisch (vaak archeologisch) waardevolle

zaken tevoorschijn kwamen. Blijkbaar is dan in een eerder

stadium niet stilgestaan bij deze mogelijkheid. M.e.r. dient

juist deze 'verrassingen achteraf' te voorkomen.

Daarna voigt de beoordeling van de 'waarde' van deze drie

componenten ten opzichte van elkaar (en uiteraard ten

opzichte van andere milieuaspecten). Wat is belangrijker,

behoud van de karakteristieke boerderij die voor het ene alter

natief moet wijken of van de grafheuvel die in het andere

alternatief niet kan worden ingepast7 De waarderingssyste

ma-tiek uit de in 2007 opgestetde 'Handreiking cultuurhistorie

in m.e.r.' kan hierbij een hulpmiddel zijn (zie: I. Reuselaars en

D. Bel.: ' Cultuurhistorie in beeld: minister OCW nu wettelijk

adviseur bij m.e.r.' In: Toets, jaargang 15. Nr. 0 I.).

Conclusie
M.e.r. is een belangrijk instrument voor het vroegtijdig

betrekken van cultuurhistorie in ruimtelijke planvormings

processen. Een m.e.r. is echter geen doeI op zich; deze wordt

altijd doorlopen ten behoeve van andere besluitvorming. Het

verdient aanbeveling dat het cultuurhistorisch vakgebied zich

bewust is van deze verdere besluitvorming. Aileen zo kan

(vanuit de inhoudelijke expertise) goed geadviseerd worden

over het detailniveau van de benodigde informatie, en het

instrument m.e.r. op de juiste manier benut worden. ~

Geertje Korf is werkgroepsecretaris bij de Commissie voor de

m.e.r., www.commissiemer.nl

Een uitgebreidere versie van dit artikel verscheen in Toets,

jaargang 16, nr. 2, juni 2009
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