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HOOFDPUNTENVAN HET ADVIES 

Het Samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Aken heeft het voor
nemen een grensoverschrijdend 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. 
Het bedrijventerrein is bedoeld voor kennisintensieve hoogwaardige bedrijven 
en bedrijven met hoogwaardige distributie- oflogistieke functie. 
De besluitvorming over het project zal gescheiden verI open op basis van de 
geeigende procedures in Nederland en Duitsland. Ten behoeve van beide proce
dures za1 gebruik gemaakt worden van een milieu-effectrapport (MER/UVP). 

De Commissie is van mening dat in het MER voor dit bedrijventerrein specifiek 
aandacht besteed dient te worden aan onderstaande punten. 

Onderbouwd dient te worden waarom de initiatiefnemers zich richten op de 
vestiging van kennisintensieve hoogwaardige bedrijven en bedrijven met een 
hoogwaardige distributie- oflogistieke functie. Aangegeven dient te worden op 
welke wijze men denkt deze beleidskeuze te realiseren en voorkomen wordt dat 
andere bedrijven zich vestigen. Een toelichting dient te worden gegeven op de 
locatiekeuze (Hoofdstuk 2). 

Aangegeven dient te worden op welke wijze afstemming van de besluitvorming 
op basis van de Nederlandse en Duitse wetgeving plaats zal vinden en aan welke 
Nederlandse en Duitse normen en randvoorwaarden op het gebied van ruimte
lijke ordening, natuur en milieu de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
getoetst dienen te worden (Hoofdstuk 3). 

De Commissie beveelt aan om voor de verschillende categorieen bedrijven en de 
daarbij mogelijke scenario's, emissieprofielen op te stellen. Aan de hand van 
deze emissieprofielen kunnen de m1lieugevolgen beschreven worden. Bij de 
beschrijving van de voorgenomen activiteit dient ingegaan te worden op aspec
ten van aanleg en basisinrichting, de gebruiksfase en op milieubeschermende 
en landschappelijke voorzieningen. De ontwikkeling van alternatieven dient in 
ieder geval be trekking te hebben op verkeer en vervoer, de landschappelijke in
passing, de wijze van waterafvoer, het afvalstromenmanagement en de energie
voorziening. Het advies geeft daarnaast een aantal aandachtspunten voor de 
ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief (Hoofdstuk 4). 

Ten aanzien van de bestaande toe stand van het milieu, de autonome ontwikke
ling van het milieu en de gevolgen van het voornemen en de alternatieven op het 
milieu dienen in het MER de volgende aspecten te worden beschreven: 

bodem, grond- en oppervlaktewater 
geluid, luchtkwaliteit en klimaat 
ecologie, landschap en cultuurhistorie en 
overige aspecten zijnde externe veiligheid, hinder en beschikbaarheid van 
woonruimte voor werknemers. 

De effecten van verandering van verkeers- en vervoerstromen dienen in deze 
beschouwingen te worden betrokken (hoofdstuk 5 en 6). 
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1. INLEIDING 

Het Samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen enAken heeft het voor
nemen een grensoverschrijdend 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. 
Het bedrijventerrein is bedoeld voor kennisintensieve hoogwaardige bedrijven 
en bedrijven met hoogwaardige distributie- oflogistieke functie. 

Het geplande bedrijventerrein beslaat 100 hectare, waarvan 40 hectare op Ne
derlands grondgebied en 60 hectare op Duits grondgebied. De voorgenomen ac
tiviteit is door de beperkte omvang op Nederlands grondgebied op grond van de 
Nederlandse m.e.r.-wetgeving niet m.e.r.-plichtig. Voor wat betreft het Neder
lands deel is derhalve sprake van een vrijwillige m.e.r. -procedure. Ook op grond 
van de Duitse wetgeving (Gesetz tiber die Umweltvertraglichkeitspriifung) is de 
activiteit niet m.e.r.-plichtig. WeI dienen ter voorbereiding van elk bestem
mingsplan, evenals in Nederland, de milieu-effecten van de beoogde activiteit in 
kaart gebracht te worden. De gemeente Aken heeft hiervoor een checklist ont
wikkeld die eveneens Umweltvertraglichkeitspriifung genoemd wordt. 
Besloten is om een milieu -effectrapport op te stell en ten behoeve van de besluit
vorming in zowel de gemeente Heerlen als de gemeente Aken, waarbij de Neder
landse m.e.r.-procedure wordt gevolgd. 
Het milieu-effectrapport (MER) wordt gemaakt ten behoeve van de vaststelling 
van het bestemmingsplan van de gemeente Heerlen en vasts telling van het Be
bauungsplan van de gemeente Aken. 
Het gemeentebestuur van Heerlen treedt in het kader van de Nederlandse 
m.e.r.-procedure op als bevoegd gezag. 

Bij brief van 24 augustus 1994 (bijlage 1) heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Heerlen de Commissie voor de milieu-effectrap
portage in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen 
voor het MER voor de voorgenomen aanleg van het onderhavige bedrijventer
rein. Met de openbare kennisgeving van de startnotitie (bijlage 2) is de m.e.r.
procedure formeel van start gegaan. 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie. De samen
stelling van deze werkgroep staat in bijlage 3 van dit advies. De werkgroep 
treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dit 
advies 'de Commissie' genoemd. 

De volgende hoofdstukken bevatten de belangrijkste vragen en aandachtspun
ten waarop het MER volgens de Commissie zal moeten ingaan. Hierbij zijn de 
inhoudseisen voor een MER op grond van artikel 7.10 van de Wet milieubeheer 
gevolgd. Tevens is rekening gehouden met de inhoudseisen in het kader van de 
Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP). 

Aan de inspraakreacties, die via het bevoegd gezag zijn ontvangen (zie bijlage 4), 
is in dit advies voor de richtlijnen aandacht geschonken. 
In voorkomende gevallen is hiernaar in voetnoten verwezen. 
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2. 

2.1 

PROBLEEMSTELLING, LOCATIEKEUZE EN DOELSTELLING 

Motivering van de voorgenomen activiteit 

Ret MER dient inzicht te geven in de ontwikkelingen die geleid hebben tot het 
voornemen om een bedrtjventerrein in te rtchten. 
In de startnotitie is aangegeven dat vestiging van transportondernemingen en 
traditionele produktiebedrtjven bij voorbaat wordt uitgesloten en het bedrtjven
terrein wordt ontwikkeld ten behoeve van vestiging van kennisintensieve hoog
waardige bedrtjven en bedrijven met een hoogwaardige distrtbutie- oflogistieke 
functie. 
In het MER dient onderbouwd te worden waarom de initiatiefnemers zich rtch
ten op dit type bedrtjven1j. Aangegeven dient te worden hoe men denkt de be
leidskeuze ten aanzien van het type bedrtjven te realiseren en voorkomen wordt 
dat andere bedrtjven zich vestigen2 j. 
In de startnotitie wordt een nadere omschrtjving gegeven van bedrtjven die bin
nen de twee categorteen zullen vallen. In het MER zal moeten ingaan op de na
gestreefde verhouding in het aantal van de verschillende bedrtjven. met vermel
ding van de mogelijke bandbreedte in de vorm van scenario's. 

Afgeleide factoren als benodigde faciliteiten en infrastructuur ten behoeve van 
het initiatief dienen bij de probleemstelling betrokken te worden3 j. 
Ingegaan dient te worden op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie en in hoe
verre de te verwachten ontwikkeling van het terrein in overeenstemming te 
brengen is met bovengenoemd beleid. 

Locatiekeuze 
In de startnotitie wordt een motivertng gegeven voor de gekozen locatie Lang
veld4j. Ten aanzien van milieu-aspecten wordt aangegeven dat een vergelijkend 
onderzoek heeft plaats gevonden naar de milieugeschiktheid van vijflocaties in 
de gemeente Aken. Dit onderzoek dient in het MER te worden beschreven waar
bij met name wordt ingegaan op de milieu-crtterta die zijn gehanteerd voor de 
vergelijking van de alternatieve locaties en hoe deze crtterta ten opzichte van el
kaar zijn gewogen. 
Ret MER zal tevens moeten aangeven of een dergelijk onderzoek ook in de ge
meente Reerlen heeft plaatsgevonden. Is dit niet het geval dan dient te worden 
aangegeven om welke redenen gekozen is voor de locatie Langveld en op welke 
wijze deze locatie past binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid van de provincie 
Limburg met vermelding van daarin gestelde randvoorwaarden waaraan de 
ontwikkeling van de locatie gezien haar ligging dient te voldoen. 

1 Zie ook bljlage 4. lnspraakreacties 1 en 10. 

2 Zie ook bljlage 4, lnspraakreactie 1. 

3 Zle ook bljlage 4. lnspraakreacties 7 en 12. 

4 Zie ook bijlage 4. lnspraakreactie 6. 
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Bij de toelichtlng op de locatiekeuze dient in ieder geval ingegaan te worden op: 
• de ligging ten opzichte van aanwezige of geprojecteerde infrastructuur; 
• de landschappelijke ligging en mogelijke inpassing van het voornemen; 
• een globale beschrijving van de positie in het hydrologische systeem en de 

gevolgen voor de waterhuishouding; 
• een globale beschrijving van de positie in de ecologische structuur en de 

gevolgen voor de ecologische waarden; 
• de gevolgen voor geluidhinder. 

2.2 Doelstelling 

3. 

De formulertng van het doel van het project is bepalend voor het kader waarbin
nen alternatieven dienen te worden beschreven. Een duidelijke en operationele 
omschrijving van het doel is dan ook noodzakelijk. 
Deze doelstelling dient nader geconcretiseerd te worden in beoordelingscriteria 
waaraan de alternatieven en varianten kunnen worden getoetst. 

TE NEMEN EN EERDER GENOMEN BESLUITEN 

In het MER moet worden aangegeven dat het MER wordt opgesteld ten behoeve 
van besluitvorming over het bestemmingsplan van de gemeente Heerlen en het 
Bebauungsplan van de gemeente Aken. 
Daarbij dient te worden ingegaan op de onderlinge afstemming van deze beslui
ten op basis van respectievelijk de N ederlandse en Duitse wetgeving. 
Tevens dient te worden aangegeven of sprake zal zijn van het vaststellen van 
zonertngen en op welke milieu -aspecten deze betrekking zullen heb ben. 

Tevens dient beschreven te worden volgens welke procedure en op welke ter
mijn het besluit over het bestemmingsplan c.q. het Bebauungplan zal worden 
voorbereid en genomen, welke adviesorganen en instanties daarbij form eel en 
informeel betrokken zijn en op welk moment publieke inspraakmogelijkheden 
worden geboden. 
Aangegeven moet worden welke vervolgbesluiten noodzakeUjk zijn voor de reali
satie van het bedrijventerrein en welke procedures en planning daarvoor gel
den. 

Aangegeven dient te worden aan welke Nederlandse en Duitse normen en rand
voorwaarden op het gebied van de ruimtelijke ordentng, natuur en milieu, de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven getoetst dienen te worden5

]. 

5 Zie ook bijlage 4. lnspraakreactle 1. 
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4. 

4.1 

VOORGENOMEN ACTMTEIT EN ALTERNATIEVEN 

Inleiding 

Het MER dient tenminste de volgende alternatieven te beschrijven: 
• de voorgenomen activiteit: dat wat de initiatiefnemer voorstelt; 
• het meest milieuvriendelijk aIternatief: het voornemen op een voor het mi

lieu gunstigste manier uitgevoerd; 
• nulaIternatief. te weten de situatie waarbij de voorgenomen actlviteit noch 

een van de aIternatieven wordt gerealiseerd. 
De beschrijving van de voorgenomen activiteit en de aIternatieven dient wat be
treft diepgang en detaillering vergelijkbaar te zijn. 

Het MER dient een duidelijke beschrijving van de ligging. de omvang en de 
ruimtelijke indeling van het plangebied te bevatten. De grenzen van het plange
bied zullen in het MER duidelijk aangegeven moeten worden. 
Gevoelige bestemmingen (woningbouw. natuurgebieden. grondwaterbescher
mingsgebieden en dergeJijke) dienen op kaart te worden aangegeven. 

4.2 Voorgenomen activiteit 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit met aIle deelactlviteiten moet 
betrekking hebben op de bereikbaarheid. de ontsluiting. de aanleg en inrichting 
van het bedrijventerrein. de aard en omvang van te vestigen bedrijven en het 
toekomstige gebruik van het bedrijventerrein. 

Het verdient aanbeveling aan de hand van de in hoofdstuk 2 aangegeven cate
gOrieen bedrijven en de daarbij vermelde scenario·s. emissieprofielen op te stel
len. Aan de hand van deze emissieprofielen kunnen de milieugevolgen be
schreven worden. Deze profielen en de varianten daarop kunnen fungeren als 
(ruimteJijke- en milieu)randvoorwaarden voor de te vestigen bedrijven op het 
terrein. 

Met het oog op het bereiken en vooraI handhaven van een verantwoorde milieu
hygienische en landschappeJijke situatle. is het belangrijk in het MER in hoofd
Jijnen aan te geven hoe de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van 
de ontwikkeling. de uitgifte en het beheer van het bedrijventerrein zaI worden 
geregeld alsmede hoe de ontwikkeling van het terrein in de tijd zal worden gefa
seerd. 

8eschrijving van de activiteit 
Bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit dient ingegaan te worden op 
de volgende aspecten. 

-6-



Aanleg en basisinrichting: 
• vergravingen en ophogingen in het plangebied, aanvoer en herkomst van 

grond en andere material en; grondbalans; 
• waterhuishoudkundige voorzieningen en maatregelen, zoals ontwateringen 

tij dens de aanleg, opslag van regenwater en afvoer naar oppervlaktewater; 
• de aanleg van aansluitlngen op de bestaande verkeersinfrastructuur en de 

aanleg van verkeers- en spoorwegen, die aan het voornemen verbonden zijn; 
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het principe van duurzaam 

bouwen, waaronder gebruik van niet-eindige energiebronnen. 

Gebruiksfase: 
• de verkeers- en vervoerstromen van goederen (waaronder gevaarlijke stof

fen) en personen (zakelijk en woon-werkverkeer) en de verschillende wijzen 
van transport; 

• de capaciteit en benutting van de infrastructuur (auto- en spoorwegen) en 
de eventuele voorgenomen uitbreidingen hiervan buiten de locatie die ver
band houden met de aanleg van het bedrijventerrein; 

• (bulk)opslagvan gevaarlijke/hinderlijke stoffen; 
• waterverbruik; 
• de afvalwaterstromen die kunnen worden geproduceerd, naar aard en om-

vang; 
• afvalstoffenbeheer en mogelijk hergebruik; 
• energiegebruik; 
• beheer van groenvoorzieningen, openbaarheid van niet-bebouwde ruimte; 
• (verkeers-)veiligheidsmaatregelen; calamiteitenplan6 j; 
• verlichtlng. 

MUieubeschermende en landschappeUjke voorzieningen: 
• De wijze waarop afvalwaterstromen worden opgevangen, (voor)behandeld 

en afgevoerd naar een inzamelsysteem, zuiveringsinrichtlng of op het opper
vlaktewater. Hierbij dient aangegeven te worden op welke wijze het riole
ringssysteem ten behoeve van afvalwater en regenwater is ingericht en hoe 
het goed functioneren van dit systeem wordt gewaarborgd7j. 

• overige milieubeschermende maatregelen bij 'normale' bedrijfsvoering en 
ten behoeve van mogelijke calamiteiten. 

Voor bovenstaande onderwerpen dient te worden aangegeven of de voorzienin
gen collectief of op individuele basis worden getroffen. 
Daarnaast dient ingegaan te worden op: 
• landschappelijke inpassing van het terrein en de aanleg van groenvoorzie

ningen; 
• beschrijvingvan compenserende maatregelenBj. 

6 Zie ook bijlage 4. inspraakreactie 11 . 

7 Zie ook bljlage 4 , inspraakreactie 5. 

8 Zie ook bljlage 4, inspraakreacties I, 5 en 6. 

-7-



4.3 

4.3.1 

4.3.2 

Alternatieven en varianten 

Algemeen 

Voor de onderdelen van de voorgenomen activiteit, zoals eerder aangegeven, 
kunnen varianten worden ontwikkeld. Op basis van een samenbangende com
binaties van varianten ten aanzien van aanleg, inrichting en gebruik kunnen 
vervolgens alternatieven worden samengesteld. 

De alternatieven kunnen betrekking hebben op: 
• verkeers- en vervoervarianten waaronder aansluitpunten op spoor- en auto

wegen, trace's voor een (light) railverbinding voorzover relevant voor de in
richting van het terrein, wijze van vervoer van werknemers)9]; 

• landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein 10]; 
• varianten voor waterafvoer in relatie tot de watervoorziening van nabijgele

genbeken; 
• afvalstromenmanagement; 
• energievoorziening. 

Meest milleuvrlendelijke alternatief 

In het meest milieuvriendelijke alternatief wordt aangegeven op welke wijze de 
nadelige gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit kunnen worden 
voorkomen en deze, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogeliJk kunnen wor
den beperkt. Het alternatief kan worden samengesteld uit de meest milieu
vriendelijke varianten voor de aanleg-, inrichtings- en exploitatiewijze van het 
bedrijventerrein. 

Bij de opstelling van dit alternatief dient met name aandacht geschonken te 
worden aan de volgende mogeUjkheden: 
• inrichting en gebruik van het gebied op zodanige wijze dat (blijvende) veran

deringen in grondwaterstanden en -stromingen in nabijgelegen gevoelige ge
bieden voork6men ofbeperkt worden; 

• optimale landschappelijke inpassing en actieve ontwikkeling van nieuwe 
ecologische waarden en recreatieve medegebruikskwaliteiten; 

• stimulering van de mogelijkheden van openbaar vervoer, fiets- en groeps
vervoer en de ontwikkeling van vervoermanagement ten behoeve van perso
nenvervoer en ontwikkeling van de mogelijkheden van goederenvervoer per 
spoorll]; 

• scherper toelatingsbeleid voor bedrijven; 
• optimale situering van de belangrijkste emitterende bedrijfsonderdelen ten 

opzichte van gevoelige bestemmingen; 
• compenserende maatregelen, indien er na maximale mitigatie nog nadelige 

milieugevolgen resteren. 

9 Zie ook bijlage 4. inspraakreactles 5 en 7. 

10 Zie ook bijlage 4. inspraakreactle 10. 

11 Zie ook bijlage 4. inspraakreactle 1. 
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4.4 Nulalternatief 

5. 

Het nulalternatiefbeschrijft de situatie waarin het bedrijventerrein niet gereali
seerd wordt en het gebied en zijn wijdere omgeving zich zullen ontwikkelen on
der invloed van reeds gaande ofvoorgenomen beleidsontwikkelingen en activi
teiten. Aangegeven dient te worden of dit een reeel alternatief is. Is dit niet het 
geval dan dient het nulalternatief als referentiesituatie voor de vergelijking met 
de voorgenomen activiteit en de alternatieven. De volgende ontwikkelingen ver
dienen daarbij de aandacht: 
• de ontwikkelingvan andere bedrijventerreinen; 
• bestaande en verwachte plannen voor aan te leggen infrastructuur; 
• ontwikkelingen in de woningbouw. 

BESTAANDE TOESTAND VAN BET MILIEU EN AUTONOME ONTWIKKE
LING VAN DAT MILIEU 

De bestaande toestand en de autonome ontwikkeling van het milieu dienen te 
worden beschreven ten behoeve van de vergelijking met de voorspelde gevolgen 
voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de alternatieven. 
Bij de beschrijving van de autonome ontwikkeling dient te worden uitgegaan 
van de referentiesituatie. zoals beschreven onder § 4.4. 

Uitgangspunt voor deze beschrijving is het studiegebied. dat kan worden be
schouwd als de locatie en de aangrenzende gebieden die door de voorgenomen 
activiteit of alternatieven kunnen worden beinvloed. Hieronder dient tevens te 
worden verstaan gebieden die gebruikt gaan worden voor een eventuele (light) 
railverbinding en gebieden die beinvloed worden door verandering in verkeers
en vervoerstromen 12). Als basis voor de beschrijving van de huidige toestand en 
de autonome ontwikkeling dient de huidige mobiliteit in het studiegebied te 
worden beschreven aan de hand van de modal split. 
In het algemeen kan worden gesteld. dat de omvang van het studiegebied wordt 
bepaald door de redelijkerwijs te verwachtenreikwijdte van de effecten. Per mi
lieu-aspect (bodem. water. lucht. klimaat. fauna. flora. landschap et cetera) 
kan de omvang van het bemvloedingsgebied verschillen en (deels) buiten het 
plangebied liggen. Het plangebied dat deel uitmaakt van het studiegebied. is het 
gebied waarin de voorgenomen activiteit of de alternatieven zullen plaatsvin
den. 
De aanwezigheid van bijzondere. gevoelige objecten (zie § 4.1) in het studiege
bied verdienen in de beschouwingen bijzondere aandachtI3

). 

Het is van belang het kaartmateriaal bij de beschrijving van de bestaande toe
stand van het milieu te presenteren op een (afhankelijk van het beschouwde as
pect) voldoende gedetailleerde schaal. Een duidelijke begrenzing is daarbij be
langrijk. 

12 Zle ook blJlage 4, tnspraakreactles 1 en 11 . 

13 Zle ook bijlage 4, tnspraakreactle 11. 
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In het MER dient aandacht geschonken te worden op de volgende aspecten van 
de bestaande toestand van het milieu en de auto nome ontwikkeling in het stu
diegebied: 

5.1 Bodem, grond- en oppervlaktewater 

• geomorfologische gesteldheld en bodemgesteldheid: 
• geohydrologische gesteldheld, met name aandacht voor grondwaterstan

den, grondwaterkwaliteit in relatie tot de natuurlijke grondwatersamenstel
ling, (bronnen van) bodemverontreiniging en/ of grondwaterverontreiniging, 
grondwaterstromingspatronen, zowel in horizontale als verticale zin, mede 
onder invloed van menselijke ingrepen 14]; 

• oppervlaktewaterhuishouding van de locatie en de naaste omgeving; 
• de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
• bodemkwaliteit en bodemgebruik. 

5.2 Geluid en lucht 

• beschrijving van het geluidsniveau in het studiegebied, uUgedrukt in et
maalwaarden, zowel per bran als in de vorm van een gecumuleerde waarde. 
De cumulatie moet conform het gestelde in artikel157 Wgh worden uitge
voerd. Aangegeven dient te worden welke van de bronnen de belangrijkste 
veroorzaker is; 

• beschrijving van de luchtkwaliteit als gevolg van verkeer en industriele acti
viteit. 

5.3 Ecologie, landschap en cultuurhistorie 

• de ligging van natuurgebieden en de (bijzondere) waarden, waaraan zij hun 
status ontlenen; de aanwezigheid van 'rode-lijst' soortenI5

]; 

• de betekenis van het gebied voor de ecologische infrastructuur; 
• visueel-ruimtelijke kenmerken; 
• aanwezigheid van cultuurhistorische of archeologisch waardevolle objec

ten l6
). 

14 Zie ookbij1age 4, inspraakreactle 13. 

15 Zie ookblj1age4, inspraakreactles I, 5,6, Ben 9. 

16 Zieookbljlage4, inspraakreactle 14. 
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6. GEVOLGEN VOOR RET MILIEU 

6.1 AJger.neen 

Zowel positieve als negatieve gevolgen voor het milieu dienen in het MER voor 
de aanleg- en inrichtingsfase en de exploitatiefase aangegeven te worden. 
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient er rekening mee te wor
den gehouden, dat deze tijdelijk of permanent van aard kunnen zijn, of pas op 
langere termijn geleidelijk waarneembaar kunnen worden. Daarom moet wor
den aangegeven op welke termijn de beschreven effecten te verwachten zijn en 
hoe lang de effecten waarneembaar zijn. 

Aangegeven moet worden in welke mate sprake is van synergisme en cumulatie 
van effecten17

]. 

De effecten voor gevoelige gebieden verdienen bijzondere aandaches]. 

Het MER dient aan te geven, welke voorspellingsmethoden zijn gebruikt om mi
lieu -effecten te bepalen en welke betrouwbaarheid gegevens en methoden heb
ben. Bij onzekerheid over het weI of niet optreden van effecten dient behalve de 
meest waarschijnlijke ontwikkeling ook de slechtste denkbare situatie te wor 
den beschreven. 

Als basis voor de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient de ontwik
keling van de mobiliteit bij de diverse alternatieven beschreven te worden aan 
de hand van de veranderingen in de modal split. 

6.2 Boder.n. grond- en oppervlaktewater 

Het MER dient aandacht te besteden aan de effecten ten aanzien van: 
• opbouw, samenstelling en kwaliteit van de bodem; 
• grondwaterstromingen en -standen, kwaliteit en kwantiteit van het grond

water, invloed op huidige en toekomstige onttrekkingen; 
• de waterhuishoudkundige situatie 19] en het oppervlaktewater; 
• bodemverontreiniging en de verspreiding daarvan. 

6.3 Geluid 

Bij dit deelaspect kan een onderscheid gemaakt worden in enerzijds geluidbe
lasting van de omgeving door de toekomstige geluidbronnen en verkeersbewe
gingen op de locatie en anderzijds geluidbelasting ten gevolge van het verkeer 
op de toe- en afvoerwegen van het terrein in het studiegebied en op eventuele 
spoorwegaansluitingen. Langs de mogelijke trace's voor een (light) railverbin-

17 Zle ook blJlage 4.inspraakreactles 5 en 6. 

18 Zle ook blJlage 4, inspraakreactle 11. 

19 Zle ook blJlage 4, inspraakreactle 5. 
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ding dient de 50dB(A)-geluidcontour te worden aangegeven. Het is van belang 
hierbij aandacht te besteden aan geluidimmissies in woon-, natuur- en recrea
tiegebieden en op andere geluid- en trillingsgevoelige bestemmingen20

]. 

Voor de verschillende alternatieven en varianten dienen de geluidniveaus in 
etmaalwaarden te worden vastgesteld. 

6.4 Luchtkwaliteit en klimaat 

Het MER dient een beeld te geven van de veranderingen in de luchtkwaliteit als 
gevolg van de activtteiten op het bedrijventerrein en van de te verwachten extra 
verkeersbewegingen als gevolg van de aanleg en het gebruik van het bedrijven
terrein. 
Indien mogeI1jk zal aandacht besteed kunnen worden aan luchtverontreiniging 
in calamiteuze situaties. 

Voorzover relevant voor de besIuitvorming zal aandacht besteed dienen te wor
den aan de klimatologische effecten. 

6 .5 Ecologie, landschap en cultuurhistorie 

Het MER dient in te gaan op: 
• de effecten op bestaande natuur en de ontwikkeling van potentlt!Ie natuur, 

inclusief ecologische verbindingszones21
]; 

• de vtsueellandschappeUjke invloed van het ontwerp door middel van aan
zichtstekeningen of fotomontages; 

• de effecten op bestaande cultuurhistorisch en archeologisch waardevolle 
objecten; 

• de effecten van devoorziene compensatie (kwalitatief). 

6.6 Overige milieu-aspecten 

Het MER dient aandacht te besteden aan de gevolgen van het voornemen op de 
(externe) veiligheid. Daarbij dient rekening gehouden te worden met zowel vei
ligheidsaspecten in het plangebied als met de gevolgen van het transport van 
gevaarlijke stoffen van en naar het bedrijventerrein22

]. 

Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan de verandering in verkeers
veiligbeid op de aan- en afvoerwegen van het bedrijventerrein. 

Voorts dient aandacht be steed te worden aan de hinder (toename verkeer, en 
luchtemissies) voor in de nabijheid gelegen woonwijken en eventuele toekom
stige woonwijken. 

20 Zie oak hijlage 4. inspraakreactle 6. 

21 Zie oakhijlage4. inspraakreactles 1.5.6, Ben 9 . 

22 Zie oak bijlage 4, inspraakreactle 10. 
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7. 

8. 

Aangegeven dient te worden in hoeverre de aanleg en invulling van het bedrij
venterrein zalleiden tot een behoefte aan woonruimte voor niet reeds in de regio 
woonachtige werknemers. Is dit het geval, dan dient te worden aangegeven hoe 
en waar in deze woonruimte zal worden voorzien. 

VERGELIJKING VAN DEALTERNATIEVEN 

De milieu-aspecten van het voornemen en de alternatieven moeten met elkaar 
worden vergeleken, met als referentiekader de bestaande milieu toe stand en de 
autonome milieu-ontwikkeling. Hierbij dienen ook normen en streefwaarden 
van het natuur - en milieubeleid te worden beschouwd (zoals genoemd in hoofd
stuk 2 van dit advies). 

Presentatie van de milieugevolgen van de verschillende aspecten van de onder
scheiden alternatieven in een tabel biedt een goede basis voor een onderlinge 
vergelijking van de alternatieven. 

De Commissie beveelt aan om de alternatieven ten aanzien van geluidsaspecten 
te vergelijken op basis van de gehinderden score en eventueel het aantal m 2 

terreinoppervlak per contour. 

Overtge aandachtspunten bij dit onderdeel van het op te stellen MER kunnen 
zijn: 
• een voorkeursvolgorde van de alternatieven per milieu-aspect; 
• een beschouwing van de positieve en negatieve gevolgen van ieder alterna

tief en het belang daarvan voor de verschillende betrokken partijen; 
• de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de alternatieven zijn doel kan 

verwezenlijken. 

LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIEACHTERAF 

In het MER dient te worden aangegeven welke van de gevraagde informatie niet 
kan worden geleverd en waardoor dit wordt veroorzaakt. De betekenis van deze 
leemten voor de besluitvorming moet worden aangegeven. 
Daarnaast dienen te worden vermeld: 
• onzekerheden en onnauwkeurtgheden in de voorspellingsmethoden en in 

gebruikte gegevens (bijvoorbeeld inventartsaties en karteringen); 
• gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden; 
• andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot mi

lieugevolgen op korte en langere termijn. 

Op grond van de N ederlandse wetgeving dient het bevoegd gezag bij het besluit 
over het bestemmingsplan een evaluatieprogramma op te stellen teneinde de 
voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen verge
lijken. 
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9. 

In het MER kan reeds in concept een dergelijk evaluatieprogramma worden op
gezet. Hierbij kunnen de vastgestelde leemten in kennis en informatie betrok
ken worden. De monitoring van milieu-effecten dient onderdeel uit te maken 
van het evaluatieprogramma. 

Deze monitoring is des te meer van belang gezien de onzekerheden over de fei
telijke milieu-effecten in afhankelijkheid van de feitelijke vestiging van de be
drijven. De Commissie beveelt aan voor de start van de tweede fase en derde 
fase van de realisatie een tussenevaluatie op basis van deze mOnitoring uit te 
voeren, opdat zonodig aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen. 

SAMENVATTING EN PRESENTATIE 

De samenvatting van het MER dient de belangrijkste elementen van het rap
port te presenteren, te weten: 
• motivering van het doel en het belang van het voornemen; 
• keuze en motiveringvan de alternatieven, waaronder het meest milieuvrien-

delijke alternatief; 
• beschrijving van de uitgangssituatie van het milieu; 
• beschrijving van de voorspelde effecten van de verschillende alternatieven; 
• een vergelijkende beoordeling van de alternatieven tegen de achtergrond 

van normen en uitgangspunten van het natuur- en milieubeleid. 
Overzichtstabellen kunnen zinvol zijn om informatie daarin gecomprimeerd 
weer te geven. 
De samenvatting dient zelfstandig leesbaar te zijn, voor een algemeen publiek 
begrijpelijk te zijn en een goede afspiegeling te vormen van de inhoud van het 
MER. 

Voor de overige presentatie wordt volgende aanbevolen; 
• het MER beknopt te houden; 
• keuze-elementen, die van be1ang zijn geweest bij het opstellen van het MER 

duidelijk gemotiveerd naar voren te brengen; 
• eventuele afwijkingen van de richtlijnen te motiveren; 
• achtergrondgegevens (die conc1usies, voorspellingen en keuzes onderbou

wen) niet in het MER zelf te vermelden, maar in bijlagen op te nemen; 
• een verklarende begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een 

literatuurlijst in het MER op te nemen. 
De Commissie vraagt aandacht voor een duidelijke topografische ondergrond, 
waarop alle gebruikte namen zijn terug te vinden. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voorhet 

milieu -effectrapport 
Grensoverschrijdend bedrijventerrein 

Aken - Heerlen 

(bijlagen 1 tim 4) 



BLJIAGEI 

Briefvan het bevoegd gezag d.d. 24 augustus 1994 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om adries uit te brengen 

~emeente Heerlen 
POSlbus 1 

6400 AA heer\en 

leleloon [045[ 60 SO 40 

telelax [045J 60 44 90 

Aan de commissie voor de Mi[ieu-effectrr.:...ap"'p'--o=-rt-=-a.:..:g"-€=---_ ____ _ _______ ., 

Cornmis~:e voar de I Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 

uw kenmerk 

behandeld door diensl 
stadsontwikkeling 
onderwerp 

2m5ii_,,'Al;·U"'G~!.C(19:::9<lp~r~or~age . 
ingekor;,r;>rl : . 

karia r.Cl3r : - & .-,')Ce£-hAJI § 

cns kenmerk bijlage[n] 

21,21/4273 
afdeling 
E.R.O./plan/beleidsvorming 

doorkiesnummer 

604273 
heerlen 

adviesaanvrage inzake richtlijnen voor de M,E.R. ten behoeve van 
een grensoverschrijdend bedrijventerrein 

24 augustus 1994 

verz.: 2 4 AUG. 1994 

Qp 6 juni 1994 hebben wij van het Samenwerkingsverband van de gemeenten Aken en Heerlen 
een startnotitie milieu-effect-rapportage ontvangen betreffende het ontwikkelen van een 
bedrijventerrein, 

Dit voornemen is naar formeel Nederlands recht niBt MER-plichtig; in Duitsland is dat wei het 
geval (UVP), Om hierin samenhang te brengen is door het Samenwerkingsverband van de 
gemeenten Aken en Heerlen besloten dat de milieu-effectrapportage naar Nederlands recht op 
vrijwillige basis wordt uitgevoerd, waarbij de in de Wet Milieubeheer vastgelegde procedure 
wordt gevolgd, Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijgevoegde brief van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 23 maart 1994. 

Het MER zal dienen voor de onderbouwing van de, ten behoeve van de voorgenomen activiteiten 
noodzakelijke, herziening van het bestemmingsplan, dat op grond van de bepalingen van de Wet 
Ruimtelijke Ordening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het initiatief is, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 7 "milieu
effectrapportage" bekend gemaakt, 

Met verwijzing naar artikel 7.14, eerste lid van de Wet milieubeheer verzoeken wij u advies uit te 
brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport, 
Uw ad vies zien wij graag binnen negen weken na publikatie van de open bare kennisgeving voor 
24 november 1994 tegemoet, 

behandeld door 
M. Mastenbroek 

ING Bank heerlen 672814471 

poslgiro 1033750 



~Geme"te H •• ".o 
., . 

Aan de commissls ~oor de Mi';olJ-e lfecuapPOrtag8 
3500 GH UTRECHT 

00 lekSI van de kennisg8ving In enkelvoud. de slarn'lolilie in yi)!\loud en he l programma van 
eison liI.ensoverschrijdllnd bedrijvllmllrroin hebben wij als bij laoen bijgovoogd. Tovons is 
bijgeyoegd een onderzoltk Viln Ton'laer Henoghs &. See.den naar de ju,idische afs lommingsmo
gelijkheden van milieu· en n,imlolijke procedure DIIlnS overschrijdend bedrijvenlerrein. 

Bur emeeSler en W81houders VOrl Hearlen, 
de ecrelaris, de burgemeeslel, 

YDOr doto, 
de direc leur van de diens! 
5\adsonlwikkellng 

J.G.L. Hlliligo ' $ K.A.H. Woltsrs 

/ 

Bijlage 1. biz. 1I 



BLJIAGE2 

Openbare kennisgevingvan de startnotitie in de ''Zuidlimburger: weekkrant voor 
Kerkrade/Eygelshoven/Simpelveld/Bocholtz" d.d. 24 augustus 1994 

W~If~/"tl~"''''-''"'4'' .. ~ .r"·'\: '' '-~· ··''·''·. · -: ":. J.". 

[NGEKOMEN 2 G ,,",". IY9~ pj~.~;.~. ~.d .~ I i .. ~~Q ~ ~ 
Gemeente Heerlen 

nlllfr1maO:Gaof nn WI')IIIOIKlom vnn do OCfnt'cnl ,Ucofk.'f' "",kcn h~t volgen· 
fl~ Iw~ko l ~l , 0001 1",1 SrIIlICfW/{l!jki''tr."vo,lKmd vnn (k' ~},:mO(!OIDn I\ken en """,In" .. "" 0 l'.~ I!'~~ eon " 0(1"01;110 mnklu·oIlI'(;!Jn,If)t)f.OgO (MF.R) 
IJIPIY.:O."ru~\I + IOI~J l)ni"iJvtrnlOlrl"ir.AAon,ltootlrm it.yotJJl)lld. Pit voornei.,..", In nJii" Imr.l(,"pJ N(Wlrnlt,ntlf; rt1c1'lInicl Mr:n· ~ptjd'h 1J.n WI!;:(nnd is dat 

S:~~!~!~~'~t\;;;~~/}(~;~\~~f!~~!l~;~;~~~~ %:~~~~~~~~r~ .!t~ol cm CIl\\ 
cf4' " llIt~", · (tlrOt.: Ij:lf7JV)tllWJu Mnr "'r'l'dNItUl4I.9 (OClll on: v"l""IIIIO'> bUllis, wordl 
lu!.jIllW)(1'\1. Wn:\lI1ft!II" iIi ck'l Wal MilittllbCll:Co( vflslgclO(~I"')fOCOd\u \'Iom1 
c1"Walo" Uo lI.u(fOlllnU VIlI' Ij" ~ln'll1()hf ;,: oel\ CQrq.10 SlJ1p lilt cJo luucr.<lurc 
tt;o IUflflllnkfull 101 hoi OI~If1t1en Vlln cell mllicu'ollucrmppon In verband 
IUI'tt hot Qfilwlkltt)oIi,V) VIlli CQ" n""rw bcdtijVI!"t(!ull~n . Hel ~lmvunlouoinl5 
U,..,t:lh,roOtrJ 'It 1)01 (Jcl IiIH I Lnng",eht. ton liHue" \'Un HeQrfcfl ql\i~, l'IOOrt.lon 
",nn Aken. unh!) d~ UUUlSO"lOlOAof) Iloahnl., . Hoi 1)lIulqIJhitnJ hml-'I Oon 
''f'ttKllvl''lkl r. vnltl:rtJ 100 t~lnro, WIIDI'\'l\n 110 hl\. op . 'COI1CI~ U'(:UlUg(f:bktd 
"'" GO 1m. op I\"-cps groncJgebied. 

11 n lmiliell ·cllnr.lmppmt is bet/neld nm rle gcvolgen van de voorgenolllen 
;.r:livilp.ili?n vonr hel milieu ziclllhrHlr Ie mLlken. Hellllili~u-elfp.clmpport z<ll 
I11fll!lp.1l rlimv:m voor (Je ondorhouwlno van (Ie. len belloeve van de voorge
nOli len nclivilnilell nomf7.akelijke, Ilerl.ip.ning Vfm hel beslemmingsplan, dat 
np CllOort vnn de h(>pnlingcll van de Wei Ruimlp.lijkc Ordenin~ moet worden 
v.1slge!'ileld doOl de oemeenlp.rnad. In de genoemde slnrlnohlic is aange· 
qf"!Vell w,",1 de plilllllcn Viln de iOllialiefnemer, hel Samcnwerkingsverband 
Villl df! gomecnlC'rl AI(Cn en Heerlen, in grate lijnen inhouden 

Nfl:lr :lflnleiding V<ln de7P startnolilie mop-len door de mad V(1Il Heerfen 
ricJllfijllen worden vClslgesleld. In delo riclltlijnen wordl [1angegeven waillel 
op Ie slellen rnilieu -elleclmpll0rt len minsle ?fli moe len intlouden. 
OVDfp.p.l1komstiy 110t bcp<li1It1e in de Wei Milieubeheer hooldsluk 7 "milieu
p.Hectrnpr.ortng(~~ slellen wij hierbij eon ieder in de gelegFmheid opmcrkin· 
9('11 Ie mnken over hel goven vLln richllijnen inzake de inlloud van het 
IILilieu-e'feClrnpport . 

O~ sl:tf1notilil} l\t:-."u~lf1 :tClltlll '?,?,I\f,to lI.fC)l'"fll10 ""or lIo miliov olfot1mp' 
(If.llatl'" lioonn loot it'{lnny vnn Z4 ougu$lut; 199111012 1 sbploml)(!-( 190;1 op 
Wfl,kd:1ycm ",nIl 9.00 Ifll '''' ,00 U\I, YOOt 0 It ittda( rUr ltungo in hOI , • 
~~lfl(lskflllll)Of vnu ff.) ~"'fllt'J(tIiI" 1 1 ~II()n. GuII')c~lrna I 2S (olc.lovortltOpu-.g. 
Imll"'?r "1~ 1). 1 hmdOl1 -')r"nllllln:ar '~IUt'jIIJQ ::.t,.k~(m gcdulol\(1O Q()flOt.IflWo 
101111ijll lror 1tl1..ngQ II, lull gcnH)IUlla1lllt ftlrUnnnhOCtlt'llh.lRI.1loudllulSpktiJI2O, 

ieelere werkdag van 9~30 lot 17.15 uur. Voor nadere inJichlingcn kunl u 
terecht bij dhr. M. Maslenbrock van de die-nst Siadsonlwikkcliny, 
tel. 0t15·£JO·1273. Bovenclien ligl de startnolilie alsmede acl1terliygeml 
inforlllAlien'iRleriaalter inzage op de volgende adressen: 

~ R7::;,~~~t~,~~~~ ~f;n~~8:;~~~t:~~,7~~~~~~db ~da~~I~ ~arsChiertor, 
lngcrhflusstra e 20. 4de verdleplng, kamer 427: 

~:~:~~~:~: ~~~r,:~:~~~~~e~~bh~rA~~~~~~~::r~Pr:~:'5~~~:~~~r 4. 

Df! gemcenle Heerlen zal op 7 seplember a,s. een informalie·avond hou
den speciliek over de Milieu· erlectrapportage. Op 5 soplemher fI.S. Jalmet 
mime voor de inwoners vf'tn Sirnpefveld, HOIbC\ch, Vetschaulnlchtmich nen 
al9$mene infonnalie-av,?nrl ge/1ouden worden over hel grens(lve;sdmj
dend bcdrijvenlerrein. Tljdens deze algemene informatie-avond, wolke 7al 
worden gehollden op maandag 5 september 8.5., om 19.00 uur in cafcHes
talirMI Baneheidc Nyswillerweg 5 Ie E3ocholll, lal zowel inlorrnatio over 
Ilel pr~ject als over de milieu·clfeclenrapporegae verslrckl worden. 

.rIel (locI VR.n een MER-inlornH"lIlf-l-avond Ie Ileerien j~ <lnt g~ nl"'n?ss00((ler' 
rc~pectieveliik insprekers nadere inlichlingen en loelichtlngen dan wei ill
sprClAk inzake de op Ie slellen richllijnen verkrijgen. 

O .. . pfll.cHHe MER-Intormntleavond vlndt plnals op 7 september 1"'9~. 
om 19.30 uur In de aula van de Thermen. CoriovallunlsiraAl9, Hlwrlen, 
Eon ieder wordl hie(hij uilgenodigd opmerkingen Ie mnken over de ~ Ie 
slellen richtlijnen, zodal aile borangen van zawel Nedcriandse als OwlsI'! 
insprekers in can zo vroog mogelijk stadium in de ovorwcgingen belrokken 
kunnen worden. 

Eveniliele reaelies kunne., gedurende genoemde lonnijn (2~ flUguslu~ 101 
21 seplember 19911) schrill!?'lijk worden ingediend bij hel gemeentebesluur 
van Hearlen. Poslbus 1,6400 AA Heerlen. onder vermelding van 'start
nolili!;! MER grensoverschrljdend bedrijvenlerrein'. 

Er wordl op gowezen dnt In deze (ase von de procedure slechts 
o()IT1Nklngen kunnen worden gemaakl over het gaven van rlchlllJnen 

~~z~~I:~~~o~a;e~r~lk~r~~el'~~~:~~~~~e~~'~~-n e!~W~r:~r~~~nen nog 
niel worden Ingediend. 



BLJIAGE3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Aken 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Heerlen 

Besluit: vrijwillige m.e.r. 

Categorie Besluit m.e.r.: n.v.t. 

Activiteit: realiseren van een grensoverschrijdend bedrijventerrein in het Nederland-Duitse 
grensgebied Langeveld 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 24 augustus 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 november 1994 

Bijzonderheden: 
geen 

SamensteUing van de werkgroep: 
dr. C.W. Backes 
fr. S.M. Bodmer-Sluis 
fr. B.N. de Koning 
fr. E.AJ. Luiten 
fr. F.J. Schuurman 
mr. AAM.F. Staats en (voorzitter) 

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 bij in haar advisering. 

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



BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 940831 Naturschutzbund Deutschland Aachen 940926 
Aachen 

2. 940906 PrTTelecom Amersfoort 940926 

3. 940909 Waterschap Roer en Overmaas Sittard 940926 

3a. 941003 Waterschap Roer en Overmaas Sittard 941020 

4. 940916 Stichting Rechtsbijstand namens de Heerlen 940926 
heerJ.C.L.M. Senden 

5. 940919 Stichting Milieufederatie Limburg Bemelen 940926 

6. 940918 Aktiegroep Industrieterrein Langveld Bocholtz 940926 

7. 940920 Hoofdingenieur-directeur Maastricht 940926 
Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat 
Directie Limburg 

7a. 940922 Hoofdingenieur-directeur Maastricht 941020 
Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat 
Directie Limburg 

8. 940919 Stichting Dassenwerkgroep Limburg Margraten 940926 

9. 940920 Vereniging Das & Boom Beek-Ubber- 940926 
gen 

10. 940920 Platform Natuur & Milieu Heerlen Heerlen 940926 

11. 940920 Burgemeester & Wethouders van de Simpelveld 940926 
gemeente Simpelveld 

12. 940921 Vervoerregio Zuid -Limburg Maastricht 940926 

13. 940921 Zuiveringschap Limburg Roermond 940926 

14. 940920 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 940926 
Bodemonderzoek 

15. 941011 Directeur Landbouw, Natuurbeheer Roermond 941020 
en Openluchtrecreatle in de provincie 
Limburg 

16. 940907 Verslagvan de officH~le informatie- Heerlen 940926 
bijeenkomst 


