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1. INLEIDING 

Ret samenwerkingsverband van de gemeenten Heeden en Aken heeft het voor
nemen een grensoverschrtjdend bedrijventerrein te realiseren in het Neder
lands-Duitse grensgebied Langeveld. Het bedrijventerrein zal deels op Neder
lands grondgebied en deels op Duits grondgebied komen te liggen. 

Ret geplande bedrijventerrein beslaat 117 hectare. waru:van 57 hectare op 
Nederlands grondgebied en 60 hectare op Duits grondgebied. 
De voorgenomen actlviteit is door de beperkte omvang op Nededands grond
gebied op grond van de Nederlandse m.e.r.-wetgevtng niet m.e.r.-plichtlg. Wat 
betreft het Nededands deel is derhalve sprake van een vrijwillige m.e.r.
procedure. 
In de richtlijnenfase was sprake van een bedrijventerretn bedoeld voor high
tech bedrijven met een emissie-arm profiel en was het initlatlef ook op grond 
van de Duitse wetgevtng (Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitspriifung) niet 
m.e.r.-plichtlg. Nu het voomemen in die zin is aangepast dat onder VOOlwaar
den ook lichte industrie kan worden toegelaten. die over een formele vergun
ning dient te beschikken conform Duitse wetgeving (vierde BIM SCRV. kolom 
1) is het initlatlef conform de Duitse regelgeving m.e.r.-plichtlg geworden. 
Besloten is om cen milieu-effectrapport op te stellen ten behoeve van de be
sluitvorming in zowel de gemeente Reeden als de gemeente Aken. waarbij de 
Nederlandse m.e.r.-procedure wordt gevolgd. 
Ret milieu-effectrapport (MER) is gemaakt ten behoeve van de vaststelling van 
het bestemmingsplan van de gemeente Heeden en vaststelling van het Bebau
ungsplan van de gemeente Aken. 
Het gemeentebestuur van Heeden treedt in het kader van de Nededandse 
m.e.r.-procedure op als bevoegd gezag. 

Bij brief van 27 juni 1996 (bijlage 1) heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Reeden de Commissie voor de milieu-effectrap
portage in de gelegenheid gesteld om advies ult te brengen over de inhoud van 
het MER voor de voorgenomen aanleg van het bedrijventerrein. Ret MER Is met 
het voorontwerp-bestemmingsplan met ingang van 20 juni 1996 ter inzage ge
legd (bijlage 2). 

Ret advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie. De samen
stelling van deze werkgroep staat in bijlage 3 van dit advies. 
De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatle bevat om het 
beslult te nemen en daarblj op grond van artlkel 7.26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MERl], zoals vastgesteld op 8 juli 1993; 
op eventuele onjuistheden2

]: 

aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER3
]. 

1 Wm. artikel 7.23. lid 2. 

2 Wm, artikel 7.23. lld 2. 

3 Wm. artikel 7.10. 
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2. 

Conform artlkel 7.26 tweede lid (Wm) heeft de Commissie de via het bevoegd 
gezag ontvangen schriftelijke inspraakreacties, die betrekking hebben op bet 
MER (zte bijlage 4), in bescbouwing genomen. 

ALGEMEEN OORDEEL OVER BET MER 

De Commissie is van mening dat bet MER voldoende informatie biedt voor de 
besluitvorming over bet bestemmingsplan Grensoverschrijdend Bedrijventer
rein Aken - Heeden (GOB). 

Het MER beoogt informatie te verschaffen voor de besluitvorming over zowel het 
Nederlandse bestemmingsplan als het Duitse Bebauungsplan. Aangezien de 
informatie die voor deze besluiten noodzakelijk Is, verschilt zou dit problemen 
gegeven kunnen hebben. Door de meest vergaande inhoudseisen als uitgangs
punt te nemen voor de beschrijvtng van de milieu-effecten, Is het MER eOO 
geslaagd voor beide besluiten een basis te bieden. 

De Commissie heeft waardeoog voor de wijze waarop aandacbt is besteed aan 
het compensatiebeginsel. De uitwerking die hieraan in het MER is gegeven is 
voor Nederlandse begrtppen nieuw en geeft duidelijk aan op welke wijze bet 
verlies aan natuurwaarden kan en volgens Duitse wetgevtng moet, worden 
gecompenseerd, waarbij tevens de randvoorwaarden voor daadwerkelijke 
realisatie worden aangegeven. Het MER geeft daarblj de financH~le consequen
ties die verbonden zijn aan bet compensatie-plan en biedt daarmee de beno
digde informatie voor de besluitvorming. De Commissie constateert dat in het 
plan de randvoorwaarden zijn overgenomen maar in bet plan (nog) geen speci
fieke vastleggtng van de benodigde middelen heeft plaatsgevonden, zoals op 
basis van Dultse wetgevtng noodzakelijk is. 

Tegelijkerttjd is de Commissie van mening dat de toegankelijkheid van het MER 
in samenhang met bet voor-ontwerp plan op een aantal punten te wensen over 
laat. te weten: 

het MER bevat tegenstrtjdigheden over het type bedrtjven dat toegelaten 
wordt; 
de varianten voor de voorgenomen activlteit, zoals beschreven in hoofdstuk 
6, zijn niet systematlsch in hoofdstuk 7 beoordeeld op milieu-effecten en 
het overzicbt van de milieu-effecten van de varianten in boofdstuk 8 (tabel. 
8 .3.1.) Is niet makkel1jk herleidbaar uit de voorafgaande informatie in de 
hoofdstukken 6 en 7: 
het voornemen zoals opgenomen in het voor-ontwerp, is weliswaar samen
gesteld wt varianten die in het MER zijn beschreven, maar de keuze van 
deze varianten is in het MER niet gemotiveerd: 
het meest milieuvrtendelijke alternatief is onvolledlg: bet moet uitgebreid 
worden met een aantal maatregelen en aanbevelingen. die beschreven zijn 
in tabe18.3.2. en hoofdstuk 9 Aanbevelingen. 
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Daarnaast constateert de Comrnissie tekortkomingen in de infonnatle over de 
beinvloeding van de waterhuishouding in nabijgelegen beken en over geluid
hinder als gevoig van de realisatle van het voomemen. 

De Comrnissie is van mening dat bovenstaande tekortkomingen niet behoeven 
te leiden tot een fonnele aanvulling op het MER. Aangezien deze infonnatle weI 
van belang is voor de besluitvonning adviseert zy in de toelichtlng bij het ont
werp-plan nadere infonnatle te verstrekken over deze onderwerpen. Een 
uitwerking van deze punten wordt gegeven in hoofdstuk 2. 

3. AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUlTVORMING 

3.1 Toelating categorieen bedrijven 

Voor een reele schattlng van de milieu-efIecten van het bedrijventerrein is de 
bepaling van de toe te laten bedrtjven een belangrtjk gegeven. Het MER zelf 
bevat op dit punt op verschillende plaatsen tegenstrijdigheden. Zo wordt in het 
MER (pagina 2) venneld dat het voomemen ten opzichte van de situatie in de 
richtlijnenfase is gewijzigd en niet langer sprake Is van een ernissie-ann 
bedrijventerrein en vervolgens wordt op pagina 10 bij de hoofdfuncties van het 
GOB weI het beeid gegeven van emissie-anne bedrijven. Eenzelfde te
genstrijdigheid kan worden geconstateerd in de tekst van hoofdstuk 6. Ten 
slotte wordt in hoofdstuk 8 ultgegaan van een bedrijventerrein met een gemid
deld emissiepotentleel. zonder concretlsering hiervan4

). 

In de rtchtlijnen is opgenomen dat het MER dient in te gaan op de nagestreefde 
verhouding in aantal van de verschillende categorteen bedrijven met vennelding 
van de mogelijke bandbreedte in de vonn van scenario's. Aanbevolen Is om aan 
de hand van deze keuze emissieprofielen op te stellen waannee een beeld gege
ven wordt van de milieugevolgen van het voomemen. Onderkend wordt dat het 
bevoegd gezag via de Wet milieubeheer voldoende mogelijkheden heeft om 
ongewenste tmmissies te voorkomen. Echter doordat in het MER emissie
profielen slechts zeer globaal worden aangegeven, blijft onduidelijk welke 
concrete milleugevolgen verbonden zijn aan de keuze voor bepaalde categorleen 
bedrtjven en welke milieugevolgen verbonden zijn aan het uitbreiden of 
beperken van de lijst met toegestane bedrijven. Daarnaast Is deze infonnatle 
van belang voor de toepassing van de uitzonderingsbepaling voor categorte IV 
bedrijven en de algemene vrijstellingsbepaling, die toelatlng van een zwaardere 
categorie mogelijk maakt, als wordt aangetoond dat de milieugevolgen gelijk 
zijn aan de gevolgen van toegelaten categorteen. 

De Commissie beveelt aan om in de toelichtlng bij het ontwerp-bestemmings
plan infonnatie te geven over de keuze voor toelatlng van bedrtjfscategorieen 
aan de hand van infonnatle over concrete emissie-profielen. 

4 Zie bljlage 4. lnspraakreactles 1. 11 en 12. 
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3.2 Meest milieuvriendelijk altematief 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven is de Commissie van mening dat 
het meest milieuvriendelijke altematlef (mma) zoals in het MER beschreven, 
niet volwaardig is en uttgebreid kan worden met maatregelen, die of schoon weI 
in het MER beschreven niet als onderdeel van het mma zijn opgenomen. In 
hoofdstuk 8 zijn een aantal maatregelen opgenomen die onderdeel uit kunnen 
maken van het mma. Zij denkt daar bij onder andere aan de genoemde 
beperking van verharding, zutvering van dakwater en inzet van dlt water voor 
secundaire doelen. In het MER wordt niet gemotlveerd waarom deze maatrege
len geen onderdeel utt maken van het mma. Conform de Duttse UVP
systematiek zijn in hoofdstuk 9 een aantal aanbevelingen opgenomen ter 
beperking van milieu-effecten, waaronder het aanbrengen van specifieke 
groenvoorzieningen en maatregelen ten aanzien van de verlichtlng. In de 
Nederlandse m.e.r.-benaderlng maken dergelijke maatregelen onderdeel utt van 
hetmma. 

De Commissie adviseert in de toelichtlng bij het ontwerp-plan alsnog inzicht 
te geven in aIle mogelijke maatregelen die onderdeel uit kunnen maken van het 
mma met informatle over de totale milieuwinst die in vergelijking met het 
voomemen is te maken. 

3.3 Waterhuishouding beken 

Het MER geeft een kwalitatleve inschattlng van de gevolgen van het voomemen 
op nabijgelegen beken, waarbij wordt aangegeven dat meer concrete informatie 
pas gegeven kan worden wanneer een actueel ontwateringsconcept gereed is. 

De Commissie is van mening dat ondanks het ontbreken van dit uitgewerkte 
ontwaterlngsconcept in het MER een concreter beeld gegeven had kunnen 
worden. Een verband kan gelegd worden tussen de mate van verharding van 
het terrein en de hemelwater dat ondiep kan afstromen. Aan de hand van 
informatle over het percentage van het watersysteem van een beek dat door het 
plangebied wordt beinvloed, kan de wijziging van de beekafvoer als gevolg van 
realisatle van het voomemen kwantltatlefworden benaderd5

]. 

De Commissie adviseert deze informatle alsnog in de toel1chting bij het 
ontwerp-plan te geven. 

5 Zle bijlage 4, inspraakreactle nr. 9. 
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3.4 Geluidhinder 

Bij de beschrijving van de huidige geluidhindersituatie ontbreekt infonnatie 
over de reeds aanwezige hinder van bestaande industrieterreinen. BY navraag 
is de Commissie gebleken dat er een zone is vastgesteld rondom het industrie
terrein de Beitel. Ook is er een inventartserende studie uitgevoerd om te komen 
tot een zone rond het industrieterrein Willem Sophia. Uit de gegevens die ten 
grondslag Uggen aan deze zoneringen had een indruk gegeven kunnen worden 
van de reeds aanwezige geluidbelastlng als gevolg van de industrieterreinen in 
de omgeving 6]. 
In het MER wordt beschreven (pagina 104) dat bij de prognose van de auto
nome ontwikkeling rekening wordt gehouden met realisatie van het industrie
gebied Beitel-Zuid en voor het geluid een productleniveau is aangehouden van 
65 dB(A) per m2.' 
De geluidbelastlng als gevolg van het voornemen is gepresenteerd in de vonn 
van geluidcontouren voor door de industrie in het plangebled veroorzaakt 
geluid. Of daarbij rekening is gehouden met de geluidhinder als gevolg van de 
autonome ontwikkeling. blijkt niet uit de gegeven infonnatie. 

De Commissie adviseert op dit punt in te gaan bij de toelichtlng op het ont
werp-bestemmingsplan. 

6 Zie bijlage 4. fnspraakreactles nrs. 7. 8 en 22. 
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BIJIAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein 
Aken - Heerlen 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 21 JUDi 1996 waarln de Commlssle 
In de gelegenbeld wordt gesteld om advtes ult te brengen 

~emeente Heerlen 
poslbus 1 

6400 AA heerlen 

leleloon [045] 560 50 40 

telelax [045]560 44 90 r---------------------, 
MER-commissie ~®r CommlssJe voor de 

milleu-errectrapportage 

la.v. Mw. V. Ten holder 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht nummor 

dossier 

kople naar : 

uwkenmerk 

behandeld deor dienSI 

~~twikkefing 

Grensoverschrijdend 
bednlventerrein Aachen - Heerlen 

ens kenmerk 

Milieuzorg 

bijlage[n] 

dee~iesnummer 

21 juni 1996 

2 7 JUNl1996 
Hierbij doen Wlj U overeenkomstig arokel 720 van de Wet Milieubeheer hat 
milielHlffectrapporti umweltvertragllchkeitsstudie (MERIUVP) inzake de 
bestemmingsplanprocedure voor het Grensoverschrijdend Bedrijventerrein Aachen -
Heerlen toekomen. Tevens is bijgevoegd het voorontwerp-bestemmingsplan zoals dat 
ook is toegezonden aan de Provincia Ie Planologische Commissie (PPC). 

Het MER en de daarbij behorende stukken hebben wij ter inzage gelegd zoals 
aangegeven in bijgevoegde bekendmaking. De termijn waarbinnen belanghebbenden 
kunnen reageren hebben wij verlengd met 7 dagen in verband met het niet tijdig ter 
beschikking hebben van de benodigde Inrormatie. 
De openbare zittingen voor het maken van opmerkingen over het MER zullen 
plaatsvinden op 25 juni in de Mehrzweckhalle In Richterich (Duitsland) en op 28 juni 
a.s. in de Harrnoniezaal te Bocholtz • 

Het MER Grensoverschrijdend bedrijventerrein Aachen-Heerlen hebben wij getoetst 
aan de in de Wet milieubeheer gestelde regels voor de inhoud van het MER, alsmede 
aan de door de Raad vastgestelde richUijnen. 
Wij zijn van oordeel dat het MER in Zljn algemeenheid voldoende Inrormatie bied! om 
te dienen als grondslag voor de besluitvorrning. 

behandeld door ING Bank heerlen 67 2814471 

poslgiro 1033750 

.' 



~emee",e Hee"en 

Wil vel"loeken U overeenkomstig artikel7.26 van do Wet milieubeheer llW advles uit te 
brengen over het MER Grensoverschnjdend bednjvenlerrein Aachen - Heerlen. 

Burgemeesier en wethouders van Heerlen, 

de secreteris. 

J. De Lang 

~: 
1.MER 

de burgemeester. 
namens deze, 
de directeur van de dlenst 
Stedsontwikkeling. 

2. Voorontwe.r»-bestemmingsplan. 
3. Nota college B&W. 
4. l;Iekendtnalclng. 

BiJlage 1, bIz. 11 
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BIJLAGE2 

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in de "Zuidlimburger; week
krant voor Kerkrade/Eygelshoven/Simpelveld/Bocholtz" d.d. 12 junl1996 

~emeente Heerlen 
/2/6/ 96 

. -----
Informatie oVlr gemeen
telijke zaken 

Zeer regelmatfg "eemt 
de gemHntl He. rien 
be,lulte" dl, consequln
ties htbbtln VOO , h.Jt 
I"woners. 
In hft Qemeentalijk 
Infonnltf...centrum Jig! 
"" ovenichtsllist van 
due besluiten vaor alia 
belangstalland, n ter 
Inzage. Bovandlen 119gan 
hler oak de besiuitenlijsten 
van de colleg .. en raads
vergaderingen tar inzsge. 
Daze teksten til" t~en 
betallng ook verkriisbaal P 

IElfn en ander tonfDlTTl 
artik" 139 GemHntew'ft 
en ...... 1340 Awbl. 

Oak \lOOt antwoord 
op "ragen over gemeen
t,lilke uken. nota's, voor 
gratis brochures aver uit· 
eenloj:lende ondervverpen 
en vaor het bekilken van 
tentoonstellingen over 
diverse thema', 
kunt u tBrecht in het 
GamH nt.lIjk 
,"fonna tid-C8ntrum. 
Aaadhuispleln 20. 
tal'foon 5605050. 
geopand 
maandag t Im vriidag: 
9,30-17,'5 uur, 

Spreekuur w. thouder5 

Voor spree kuur wethou
dal'S ZuidgMSt an Houban 
\/,oora'tala(onlsch 
8anm,Idan via 
nummer 5604022. 

Vaar sprael4uur wathou· 
ders Savelsbetgh en 
EVlrs vootaf tel.foniseh 
I8nm,'de" via nummar 
5604021 . 

Vaor spraakuur wathou
cNrs Saiibe" .n Simons 
vooraf ulefonisch 
8anm.lde" via 
nummlr 5604&02. 

.Milieu-effectrapport en voor
ontwerp bestemmingsplan 

Grensoverschrijdend bedrljventerrein 
Aken-Heerlen 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen 
maken bekend. dat op 31 mei 1996 bij hen is 
binnengekomen het door het Samenwerkings
verband Aken - Heerlen (de initiatiefnemer) 
opgestelde mllleu-eHectrapport I Umwelt
venragllchkeits·studle IMER/UVP) In het kader 
van de bestemmrngsplanprooedure Grens· 
'overschrljdend bedrijventerrein Aken • Heerlen. 
Hat plangebied wordt globaal begrensd door de 
provinclale autoweg N28 I. de Autoweg A 76 en 
de Bochoilzerweg richtlng Horbach. 

Terlnzagelegging 

Overeenkomstig do' bepalingen In de Wet 
Ruimtelijka Ordening en In de Wet Miliellbeheer 
worden het vooron\Warp bestemmingsplan en 
het mllleu·eHectrapport. de sta"notitie en de 
advlezen en Inspraakreaeties die onwangen zijn 
ten behoeve V 911 het opstellen van de richtlijnen 
avena ls de door do> Raden van Aken en Heerlen 
vastgestelde richtlijnen ter inzage gelegd. 
Deze stukken liggen tljdens kantooruren van 
14 junl 1996 tot en met 12 jull1996 op de 
volgende plaa tsen ter inzage: 

Gemeente Heerlen in het gemeentelijk 
informatiecentru m. Raadhu isple in. 
Gemeente Simpelveld ten gemeentehuize. 
Markt 1. werkdag van 9.00 tot 12.00 Ull r plus 
donderdag van 14.00 lot 17 .00 uur en In de 
Openbare bibllotheek. Dr. Onenslraa t 58. 
tijdens de open ingsuren plus vrijdag van 
17 .00 tot 20.00 uur. 
Gemeente Bocholt:z: in de Opimbare bibliotheek. 
Wilhelminastraat 19. tijdens de openingsuren 
plus donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. 
Gemeente Karkrada in het Stadswarenhuis. 
Marktstraat 1. werkdag van 8.00 tot 15.00 uur. 
donderdags van 8.00 tot 19.00 uur en in de 
bibliotheek Kerkrade-West. Ons Limburg-
straat 66A. tijdens de openingsuren plus 
dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur. 

1,8,:" .• ,1",':+1 .•. , 

Gemeente Akan. Bezirksamt Richterich. 
Roermonderslrasse 559 van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 12.00 uur. vrijdag 
van 8.00 tot 11 .30 uur en woensdagmiddag van 
14.00 tot 17.30 uur. 
Bezirksamt Laurensberg. Rathausstrasse 12. 
kamer 12 van maandag tot en met donderdag 
van 8.00 tot 12.00 uur. vrijdag van 8.00 tot 11 .30 
uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur. 

Inspra .. k 

Op 28 juni 1996 wordt een openbare zilting 
gehouden ta Bocholtz In de Harmoniezaal 
Dr. Nolensstraat 7 an op 25 junl 1996 ta 
Richtarich in de Mehrzwackhalle Grunen
thalarstrasse. De aanvangsti jd is 19.30 uur. 
Hier kunnen mondelinge opmerkingen worden 
gemaakt over het vooronlWerp-bestemmings
plan en het MER. De opmerklngen over het MER 
kunnen slethls belrekklng ~ebben op het al dan 
niet voldoen aan de richtlijnen voor de milieu
effectrapportago of op onjuistheden In hel MER. 
T~vens besteal de mogelijkheid schrjfteljjk 
opmerkingen In te dlenen over het MER. Omdat 
het organisatotisch niet mogelilk is gebleken een 
derde openbare zining Ie organiseren in de wljk 
De Gracht te Kerkrade worden de bewonsrs van 
die wijk speciaal uitgenodigd op een van de twee 
genoemde bijeenkomsten. 

Reacties 

Schri/telijke reacties aangaande het vooront
werp·bestemmingsplan en hei MER kunnen 
onder vermelding van nummer nr. 150 op do 
enveloppe en brie/. in de linker bovenhoek, 
tot en mel 12 Juli 1996 worden ingediend bij 
het Col/ege van Burge"1eester en Wethouders 
te H-eerlen. Postbu's 1. 6400 AA Heerien. 

De inspraakreakties woden tec kennis gebracht 
aan de initintie/nemer vOOr het MER, aan de 
CO"1missie voor de milieu-effectrapportage en 
aan de wenelijke advlseurs. Tevens worden d~ 
reacties ter inzage gelegd. U kunt bij uwreac:tle 
de wens te kennen gaven dal uw persoonlilke 
gegevefls niet. bekend woi den gBlT1a~kt. ' I. ~ • • 

De ingekomen reacties en het advres ven de • _ 
MER·commissie worden betrokken blj lIetopstel-
len van het onlWerp-bestemmingsplan." • 

. I ' . 
Exemplaren van het milieu.effectt1lpport klln~8 n 
tegen kostpri js (f. 30,-) worden verkregen blJ 
het gemeentelijk informatiecentruf:}l-te Heerlen. 
De samenvanlng kost f. 7.50;,.'; ', • . 



BLJLAGE3 

ProJectgegevens 

Initlatiefnemer: Samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Aken 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Heerlen 

Besluit: vrijwillige m.e.r. 

Categorie Beslult m.e.!'.: n.v.t. 

Actlviteit: realiseren van een grensoverschrijdend beddjventerrein in het Nederland-Duttse 
grensgebied Langeveld 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 24 augustus 1994 
dchtlijnenadvies uitgebracht op: 15 november 1994 
dchtlijnen vastgesteld op: 10 januari 1995 
kennisgevingMER: 12juni 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 27 augustus 1996 

Bljzonderheden: 
De Commissie conc1udeert dat het MER voldoende informatie biedt voor de besluitvorming over 
het bestemmingsplan. Zij adviseert om bij de definitieve besluitvorming een toelichtlng te geven 
op de keuze voor to elating van categodeen beddjven. de samenstelling van het mma, de 
beinvloeding van de waterhuishouding van nabijgelegen beken en de geluidhinder in relatie tot 
de autonome ontwikkeling in het studiegebied. 

samensteWng van de werkgroep: 
prof. dr. C.W. Backes 
ire S.M. Bodmer-Sluls 
drs. P.J .L. van den Ddes (toetsingsfase) 
ir. B.N. de Koning (richtlijnenfase) 
ire E.A.J. Luiten (dchtlijnenfase) 
drs. L. van Rijn-VeUekoop (voorzittertoetsingsfase) 
ire F.J. Schuurman 
mr. AAM.F. Staatsen (voorzitter dchtlijnenfase) 

Op het gebied van de actuele inhoudseisen die aan een MER voor een bestemmingsplan in 
Duitsland gesteld moeten worden stond dr. W. Haneklaus de werkgroep tijdens de dchtlijnen
fase bij in haar advisedng. In de toetsingsfase heeft dr. A Herforth de werkgroep ondersteund 
op het punt van de inhoudseisen die aan de compensatieparagraaf gesteld dienen te worden. 

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



BIJLAGE4 

Lljst van lnspraakreactles en advlezen 

Dr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

1. 960703 Belangengroep "Houdt Bocholtz Leef- Bocholtz 960724 
baar" 

2. 960708 Naturschutzbund Deutschland Aachen (D) 960724 
2a. 960613 idem 960724 

3. 960709 E.Ch. van Moll-Wenzel Bocholtz 960724 

4. 960712 Stlchting Milleufederatle Limburg Sittard 960724 

5. 960716 Buro voor Rechtshulp noord en mid- Roermond 960724 
den Limburg, namens de Stlchtlng 
Dassenwerkgroep Limburg 

6. 960714 Stlchtlng Hamstexwerkgroep Lim- Geleen 960724 
burg 

7. 960716 Burgemeester en Wethouders van de Simpelveld 960724 
gemeente Simpelveld 

7a. 960716 idem 960724 

8. 960716 J.H. Keijdener Bocholtz 960724 

9. 960716 Zuiveringschap Limburg Roermond 960724 

10. 960716 Dipl.- Ing. Th. Lenz - Aachen (D) 960724 

11. -- Aktlegroep Industrieterrein Langveld Bocholtz 960724 
lla. -- idem 

12. 960718 Burgemeester en wethouders van de Kerkrade 960724 
gemeente Kerkrade 

13. 960710 Limburgse organlsatle van zelfstand- Heerlen 960724 
ige ondememers, afdeling Heerlen 

14. 960717 PvelA Simpelveld - Bocholtz Bocholtz 960724 

15. 960718 Burgemeester en wethouders van de Landgraaf 960724 
gemeente Landgraaf 

16. 960718 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 960724 
Bodemonderzoek 

17. 960716 St. Gillishof, vakantleboerderij Bocholtz 960724 

18. 960718 N.V. Waterleidlngmaatschappij Lim- Maastricht 960724 
burg 



. 1 

Dr. datum persoOD of iDstaDtie plaats datum van 
ODtvaDgst 
Cleo m.e.r. 

19. 960716 Kamer van Koophandel en Fabrieken Heerlen 960724 
Zuid-Limburg 

20. 960717 VlsverenigL,g Bocholtz Bucholtz 960724 

21. 960712 Stlchtlng Oassenwerkgroep Limburg Margraten 960724 

22. 960729 Aelmans Agrartsche Advtserlng Voerendaal 960724 
namens N.E.O.M. Geron 

23. 960719 Stlenstra BedrljfsprojektontwikkeUng Heerlen 960724 
B.V. 

24. 960712 EWN zur Gnindung einer grenz- Aachen (0) 960724 
uberschreltenden Energieversor-
gungsgesellschaft Gewerbegebiet 
Aachen - Heerlen 

25. 960726 Aelmans Agrartsche Advtserlng Voerendaal 960802 
namens H.H.G. Merx 

26. 960726 Waterschap Roer en Overmaas Sittard 960802 

27. 960625 Verslag van de openbare ztttlng te 960820 
Richterlch (0) 

28. 960628 Verslag van de openbare zittlng te 960820 
Bocholtz 
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