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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

Het landinrichtingsproject de Vechtstreek is geplaatst op het Voorbereidings
schema Landinrichting 1994. Het project heeft een omvang van 8500 hectare. 
Ten behoeve van de besluitvonning over het landinrichtingsplan wordt de 
m.e.r.-procedure doorlopen. 

De Commissie adviseert specifiek aandacht te bested en aan de beschrijving van 
de autonome ontwikkeling van het gebied. Vele plannen voor (delen van) het 
gebied worden voorbereid of zijn reeds vastgesteld, zoals in het Structuursche
ma Groene Ruimte, het Herstelplan Naardermeer, de aanpassingvan de grond
waterwinning in het Gooi en het Restauratieplan voor de Vecht. Het MER zal 
moeten aangegeven welke plannen ook zonder landinrichting gerealiseerd (kun
nen) worden en daarmee worden beschouwd als autonoom. Daarnaast zal aan
gegeven dienen te worden welke plannen of delen van plannen direct gekoppeld 
zijn aan het landinrichtingsproject en daarmee deel uit kunnen maken van 
alternatieven in het MER 
Aangezien de waterhuishouding de meest bepalende inrichtingsfactor is en zal 
zijn in het gebied, wordt geadviseerd in het MER voor een breed studiegebied 
aandacht te besteden aan de samenhang tussen bodemgesteldheid, waterstand 
en waterkwaliteit. 
Gezien de sterke relatie tussen natuurontwikkeling en waterhuishoudingwordt 
geadviseerd de functie natuur te beschrijven op basis van de ontwikkeling van 
diverse ecosystemen in relatie tot waterstanden, waterkwaliteit en waterbeheer. 
Gezien de functie van het gebied als recreatief uitloopgebied voor de noordelijke 
randstad en bet Gooi wordt geadviseerd de bestaande situatle en de autonome 
ontwikkeling in een brede context te beschrljven. 

De Commissie adviseert om voor de ontwikkeling van alternatieven allereerst 
voor het gehele plangebied binnen de beleidsruimte van het Gebiedsperspectief, 
enkele planconcepten uit te werken, gerlcht op bijvoorbeeld: 
• de mate van scheiding en verweving van landbouw en natuur; 
• de ligging van de 2e fase relatienota en natuurontwikkeling op landbouw

grond; 
• de mate van ontwikkeling van ecologische verbindingszones (nat en droog) 

zonder barrieres: 
• de locatle en mogelijke functie van bos: 
• de wijze waarop de recreatieve zonerlng plaatsvindt en de mate van re

creatlef mede gebruik; 
• het combineren van drinkwaterwinning en de ontwikkeling van ecologische 

waarden. 
Aangezien de realisatie van de doelstellingen direct gekoppeld is aan de wijze 
waarop het beheer van het gebied plaats zal vinden, beveelt de Commissie aan 
om naast varianten voor inrichtingsfactoren tevens varlanten te beschrijven in 
de wijze waarop eigendom, beheer en onderhoud worden vastgelegd. 
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De Commissie beveelt aan b~ de ontwikk.eling van het meest milieuvriende}jjke 
altematleven uit te gaan van! 
• maximaal conserveren en optimaal benutten van gebiedsetgen water; 
• het realiseren van een volledig aaneengesloten ecologisch netwerk; 
• het waameembaar houden van de landschappelijke differentiatie in het 

gebied; 
• het zoveel mogelljk auto- en motorluw :t:naken van het gebied met Uitzonde

ring van doorgaande wegen. 
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1. INLEIDING 

In 1988 is door de drie Hollandse Landbouworganisaties in de Vechtstreek een 
verzoek tngediend voor het 1n voorbereiding nemen van landinrichting. De 
Centrale Landinrichtingscommissie heeft in 1991 haar zienswijze vastgesteld 
en heeft gezien de complexiteit van de inrichtingsproblematiek vooralsnog een 
voorkeur uitgesproken voor de gefaseerde wijze van voorbereiding. In het 
Structuurschema Groene Ruimte is 1n 1993 de noordelijke Vechtstreek aange
merkt als strategisch groenproject 1n het kader van de Randstadgroenstruc
tuur. Uitwerking heeft plaatsgevonden 1n het GebiedsperspectiefVechtstreek 
(1994). Het project is geplaatst op het Voorbereidtngsschema Landinrichting 
1994. 

Ten behoeve van de besluitvorming over het landinrichtingsplan Vechtstreek 
(oppeIVlakte van 8500 hectare) dient de m.e.r. - procedure te warden doorlopen. 
Het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van N oord-Holland, heeft per brief van 
26 januari 1995 de Commissie voor de m.e.r. verzocht advies uit te brengen 
voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport (MER) (zie bijlage 1). De bekend
making van de Startnotitie vond plaats op 27 januart 1995 (zie bijlage 2). 
In eerste 1nstantle treedt de provincie Noord-Holland ook opals initiatiefnemer. 
Na 1nstallatie van de landinrichtingscommissie zal deze de rol van initiatiefne
mer ovememen. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-ef
fectrapportage. De samenstelltng hiervan is gegeven 1n bijlage 3. De werkgroep 
treedt op namens de Commissie voor de milieu -effectrapportage en wordt 
verder 1n dit advies 'de Commissie' genoemd. 
Het doel van dit advies is om de gewenste inhoud van de richtlijnen voor het 
milieu-effectrapport (MER) aan te geven. 

Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de via het bevoegd gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen. 
Bijlage 4 geeft een overzicht van deze reacties. 
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2. BESTAANDE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfjving vwi de bestaande toestand vwi het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarooor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, tndien de activiteit noch de altematieven worden 
ondemomen." 

2.1 AlgeIIleen 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de autonome ont
wtkkeling hieivan moeten warden beschreven. Daarbij is de autonome ontwik
keling de toekomstige ontwtkkeling van het milieu zonder dat de voorgenomen 
activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd maar waarbij wel re
kening wordt gehouden met eventuele eff ecten van voltooide en lopende ingre
pen en ingrepen die onder invloed van reeds vastgelegd beleid zijn voorzien. 
De beschrijving van de bestaande situatie van het milieu en de autonome ont
wtkkeling dient twee doelen: 
• het is een uitgangspunt voor de beschrijving van knelpunten in het gebied 

(zie §3.3) en voor de fonnulertng van de doelstellingen van de planontwikke
ling (zie § 3.4); 

• het is een referentiesituatie voor de vergelijking van de milieugevolgen van 
de planalternatleven (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Gezien de veelheid aan plannen, die er voor onderdelen van het gebied reeds 
zijn of warden opgesteld (aanwijzing strategisch groenproject in het kader van 
het Structuurschema Groene Ruimte. Herstelplan Naardermeer, aanpassing 
grondwaterwinning Gooi, studie Waterhuishoudkundtge herinrichting Horster
meerpolder, restauratieplan Vecht, aanpassing infrastructuur) dient te warden 
aangegeven welke van deze plannen (ook) autonoom uitgevoerd (kunnen) war
den en welke plannen of delen van plannen direct gekoppeld zijn aan het land
inrichtingsproject en daarmee deel uit kunnen maken van de alternatieven 1]. 

Het studiegebied omvat het plangebied en haar omgeving, voor zover daar 
eff ecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieu -
aspect (bodem, water, et cetera) kan de omvang van het studiegebied verschil
len. De begrenzing van het studiegebied moet per milieu-aspect gemotiveerd en 
op kaart warden aangegeven. 
Aangezien de natumwaarden in twee belangrijke natuurgebieden, Laegiskamp 
en Koeiemeent ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van Bussum, een 
directe relatie hebben met de ontwtkkelingen in het plangebied zullen deze ge
bieden in de beschrijvingen van huidige situatie, autonome ontwtkkeling en 
gevolgen voor het milieu expliciete aandacht moeten krijgen. 

Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nummer 8. 
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2.2 Te beschrijven aspecten en functies 

Voor de onderstaande aspecten en functies wordt gevraagd een beschrijving te 
geven van de actuele situatie en van de in 2.1. beschreven situatie, in geval er 
geen landinrichting plaatsvindt. 

2.2.1 Bodem en water 

De waterhuishouding heeft de verschillen in omstandigheden in de Vechtstreek 
bepaald en doet dit momenteel nog steeds, zowel door de waterstanden als door 
de waterstromen en de hieruit volgende waterkwaliteit. Het MER beschrijft deze 
samenhang tussen bodemgesteldheid, waterstand en waterkwaliteit aan de 
hand van de volgende punten: 

Opperolakte- en grondwaterkwantiteit 
• De hydrologische omstandigheden in de afzonderlijke polders en de onder

linge hydrologische samenhang in de vorm van een waterbalans (inclusief 
de rol van onderbemalingen) voor alle polders in het gebied. Op deze wijze 
wordt duidelijk wat de invloed is van de onderlinge verschillen tussen 
polders. 

• Door deze balansen te koppelen aan de grondwaterstromen en de aanvoer 
van oppeivlaktewater kan de oorsprong van het water binnen de polder 
aangegeven warden. Daarbij dient tevens ingegaan te warden op de invloed 
van externe factoren, zoals de grondwaterstanden in het Gooi/ de Utrechtse 
Heuvelrug, de vastgestelde peilen van het IJmeer, de Vecht en het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de wegzijging naar polder Groot-Mijdrecht en de 
aanpassing van de drinkwaterwinning in het Gooi. 

• De samenhang tussen het af- en aanvoersysteem, de rivier de Vecht en de 
bergingscapaciteit dient daarbij te warden aangegeven. 

Opperolakte- en grondwaterkwaliteit 
• De samenstellingvan grand- en oppeivlaktewater (aanwezigheid van macro

ionen, nutrtenten en microverontreinigingen) client beschreven te warden 
aan de hand van de waterbalans en waterstromen. Hierdoor komt de sa
menhang met grondwaterstroming en gebiedsvreemd water tot uiting. 

• De invloed van het zoete grondwater uit het Gooi en het diepere brakke 
grondwater op de kwaliteit van het oppeivlaktewater dient aangegeven te 
word en. 

• De invloed van grondgebruik, drooglegging (mineralisatie). lozingen en wa
tercirculaties in het gebied dient te warden beschreven. 

• De invloed van de nalevertng uit de waterbodem van stoffen, die in voor
gaande jaren bezonken zijn, op de huidige waterkwaliteit dient te warden 
beschreven. 

• De invloed van verontreinigde waterbodems2
] en aanwezigheid van vuil

stortplaatsen op de waterkwaliteit. 

2 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 
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2.2.2 Natuur 

De ontwikkeling van bodem, landschap en natuur in de Vechtstreek is sterk 
gekoppeld aan de waterhuishouding, die op haar beurt weer gekoppeld is aan 
de belangrtjkste ecologische gradienten, beginnend bij de invloed van de voor
mallge zee vanuit het IJsselmeer, van het zoete kwelwater uit de stuwwal en 
van de rivier de Vecht. Door deze gradienten en de aangebrachte menselijke 
differentiatie in het landschap is een zeer breed scala aan ecosystemen ont
staan. 
Bij de beschrijving van de functie natuur dient de nadruk te liggen op de ont
wikkeling van diverse ecosystemen met de sturende variabelen in de ver
schillende gradienten, gerelateerd aan waterstanden/waterkwallteit en (even
tueel) beheer. 
Voor elk ecosysteem wordt een beschrijving gegeven (met een aanduiding van 
het aanweztge oppervlak) van de (on)volledigheid van de vegetatie aan de hand 
van enkele kenmerkende soorten met hieraan gekoppeld de aanwezigheid van 
(weide)vogels, reptielen (bijvoorbeeld Ringslang), aquatische macrofauna (enkele 
kenmerkende soorten) en terrestrische insekten (btjvoorbeeld kenmerkende 
libellen, zweefvliegen, vlinders en kevers). De benodigde rust/isolatie dient te 
warden aangegeven en de relatie met aanwezige ecologische verbindingen of 
aanwezige versnippertng van natuurgebieden met een aanduiding van fysieke 
barrieres. 
Tenslotte dient te warden tngegaan op ecologische relaties tussen het plange
bied en het omltggende gebied door middel van ecologische verbindingszones. 

2.2.3 Landschap, cultuurhlstorle en archeologie 

Het MER beschrtjft: 
• de gebiedsspecifieke, landschappelijke samenhang tussen ondergrond, ont

gtnntngsstructuur, huidig grondgebruik en ruimtelijk beeld tot uiting ko
mend in onder andere de verdeling water-land en de verkaveltngs- en ont
sluitingsstructuur; het voorkomen of juist ontbreken van vormen van be
planting en opgaande begroeiing; 

• htstorisch-geografische patronen en cultuurhistortsche objecten (woningen, 
boerderijen, houtakkers, boezems en dergelijke) met aandacht voor bun on
derlinge samenhang en kwaliteiten (gaa:fheid, ouderdom); 

• aanwezigheid van archeologisch waardevolle objecten3
]. 

2.2.4 Recreatle 

Het plangebied is uitloopgebied voor recreanten uit de gehele Noordelijke 
Randstad en het Goof en heeft tevens een functie als verbinding voor water
recreatie tussen de Venen en het Utrechts Plassengebied en de randmeren. De 
omvang van het studiegebied dient op deze recreatieve relaties te worden afge
stemd. 

3 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 1. 
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2.2.5 

3. 

Het MER beschrijft: 
• de huidige omvang, gebruik. en kwaliteit van de land- en watergebonden re

creatievoorzieningen (inclusief verblijfsrecreatie) in het gebied en de ver
wachte ontwikkeling daaivan, mede in relatie tot: 

de vraag vanuit de bestaande herkomstgebieden: 
de vraag vanuit nieuwe woningbouwontwikkelingen binnen en met name 
buiten het plangebied: 
de draagkracht (canying capacity) en randvoorwaarden vanuit natuur 
(kwetsbaarheid), landschap en landbouw. 

• de bereikbaarheid van deze voorzieningen, eventuele zonertng met aange
paste ontsluiting, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid per openbaar ver
voer; 

• de bestaande mogelijkheden en omvang recreatief medegebruik. van wegen 
voor fietsers en wandelaars: 

• de aan/ afwezigheid van route-gebonden recreatle (wandelpaden, fietspaden, 
ruiterpaden, kanoroutes en routes voor doorgaande toeivaart), zowel binnen 
het gebied als in relatie tot het omliggende gebied (onder andere lange af
stand-recreatie-vormen). 

Landbouw 

Het MER beschrijft: 
• de huidige bedrijfsstructuur, waaronder de omvang en de verkaveling van 

de bedrijven, veebezetting en de opvolgingssituatle: 
• de externe productieomstandigheden op het vlak van waterhuishouding, 

ontsluiting en beplanting; 
• de omvang en ontwikkeling van de niet-agrarische claims op het grondge

bruik (grondmobiliteit): 
• de bestaande en verwachte omvang van nevenactiviteiten op agrarische be

drijven (kamperen, publieksgerichte activiteiten). 

BELEID, BESLUITVORMING, PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

Artlkel 7.10, lid I, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereidlng waarvan het mi· 
Ueu-elf ectrapport wordtgemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van overheidsor· 
ganen, die betrekking hebben op de vooiyenomen activiteit en de beschreven altematieven.." 

Artlkel 7. 10, lid I, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfiving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be· 
oogd. n 

3.1 Algemeen 

Om te komen tot reele alternatieven, is het van belang het doel van het landin
richtingsplan voor dit gebied zo concreet en toetsbaar mogeH:f k in het MER te 
formuleren (zie § 3.4). Het doel volgt uit de beschrijving van de bestaande toe
stand. VW1 het milieu en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 2), uit het geldende 
en het voorgenomen beleid (§ 3.2) en uit de knelpunten (§ 3.3). 
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3.2 Beleid en besluitvonning 

Het streekplan Gooi en Vechtstreek dateert van 1985. Gezien de ontwikkelin
gen die sindsdien hebben plaatsgevonden kan dit streekplan n1et zonder meer 
als kader dienen voor de functietoedeling binnen het plangebied. Het Gebieds
perspectief voor de Vechtstreek biedt dit actuele kader wel. In het MER dient 
te warden ingegaan op de status en de inhoud van dit gebiedsperspectie:f). 
waarbij expliciet wordt aangegeven welke keuzemogelijkheden in het kader van 
landinrichting nog aanwezig zijn. 
In dit verband is het wenselijk dat in het MER aandacht geschonken wordt aan 
de verschillende opvattingen in bestaande plannen ten aanzien van bosaanleg 
( Gebiedsperspectief versus Regioperspectief 2015) en woningbouwontwikkeling 
(Gebiedsperspectiefversus gemeente Weesp5

]. 

Tevens dient te warden aangegeven op welke wijze afstemming plaats zal vin
den met de reeds lopende procedures voor locatiekeuze voor baggerdepots in 
onder andere de Aetsveldse polder, de verdieping van de Loenderveensche Plas 
ten behoeve van de drinkwatervooniening voor Amsterdam6

] en de keuze voor 
een stortlocatie in de zuid-oostelijke regio van Noord-Holland7

]. 

De overige overheidsbesluiten, zoals vastgelegd in beleidsnota's, (ontwerp)
plannen en wetten, die randvoorwaarden stellen ofbeperkingen opleggen aan 
de besluitvorming over de voorgenomen activiteit moeten kort warden behan
deld. Daarbij moet aangegeven warden welke beoordelingscriteria, grens- en 
streefwaarden aan deze plannen kunnen warden ontleend. 

Het besluit waarvoor het MER is opgesteld en de overheidsinstantie die dit 
besluit neemt, moeten warden vermeld. Tevens kan warden beschreven volgens 
welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en -
instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. 
Tot slot moeten de besluiten die in een later stadium nog moeten worden geno
men om de voorgenomen activiteit te realiseren ztjn aangegeven. Het betreft 
hier een beknopt ovenicht van de keuzen die nog gemaakt moeten worden in 
het definitieve plan en een kort ovenicht van nog te wijzigen plannen en te 
nemen besluiten ten behoeve van de uitvoertng van het herinrichtlngsplan. 

3.3 Probleemstelling 

Het MER client op basis van de beschrijving van de bestaande situatle en auto
nome ontwikkeling (hoofdstuk 2) en de gewenste situatle, gebaseerd op onder 
andere geformuleerd beleid, voor de in het gebied aanwezige functies de knel
punten te beschrijven, die aanleiding vormen voor het in voorbereiding nemen 
van het landinrtchtingsproject. 

4 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummers 3, 10, 11 en 12. 

5 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 3. 

6 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 4. 

7 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 6. 
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De belangrtjkste knelpunten, die de inrichtingsopgave bepalen, komen voort uit 
problemen op het vlak van verenigbaarheid van functies in de Vechtstreek, 
zowel gericht op de situering van deze functies (bosaanleg, 2° fase relatienota 
en natuurontwikkeling op landbouwgronden) als op de wijze van inrichting. 
Daarom dient bij de beschrijving van de probleemstelling juist de onderlinge 
verhouding tussen de functies, vertaald naar ligging en inrichtingsfactoren, 
centraal te staan. 
In ieder geval dient daarbij te warden ingegaan op de volgende punten: 
• de afstemming van de waterhuishouding op enerzijds behoud en ontwikke

ling van natuurwaarden in 'natuurkerngebieden' en beheersgebieden en 
anderzijds op de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsvoering in 'agra
rische kerngebieden' (inclusief beheersgebieden); 

• de afstemming tussen de ontwikkelingen in de agrarische bedrijfsstructuur 
en de ontwikkeling van natuurwaarden; 

• de relatie tussen natuur en drinkwaterwinning; 
• de afstemming van recreatieve voorzieningen op behoud en ontwikkeling 

van natuurwaarden en de agrarische bedrijfsvoering 8
); 

• de situering en inrichting van de bossen en beplantingen ten behoeve van 
openluchtrecreatie in relatie tot het visueel verzachten van de stadsrand en 
het respecteren van de visuele waarden van het veenweidelandschap. 

3.4 Dael 

Uit de probleemstelling dtent het doel van het landinrichtingsproject te warden 
afgeleid. 
In de doelstelling zullen de verschillende functies (natuur, recreatie en land
bouw) en aspecten (landschap en cultuurhistorie) aan de orde dienen te ko
men, zowel afzonderlijk als in onderling verband. 
Voorzover deze bepalend zijn voor het realiseren van genoemde f uncties dienen 
specifieke milieudoelen te warden beschreven. 

Het landinrichttngsplan zal de voorwaarden moeten scheppen om het gebied 
duurzaam, dat wil zeggen lange tijd en zonder nieuwe ingrijpende maatregelen 
te laten functioneren. 
Het gaat daarbij met name om lange tennijn ontwikkelingen. Voorbeelden hier
van zijn het behoud van gebiedseigen water, herstel van de originele waterstro
men, tegengaan van veraarding/inklinkingvan veengronden en voorkomen van 
brakke kwel in agrarische gebieden. 
Het MER za1 moeten aangeven of en hoe door middel van landinrichting de 
voorwaarden kunnen warden geschapen voor deze duurzame ontwikkeling en 
kan daarbij tevens tngaan op voorwaarden in beheer die aan een duurzame 
situatie verbonden zijn. 

B Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nummer 4. 
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4. 

4.1 

Uit de beschrijvtng van doelstellingen dienen zo concreet mogelijke toetsings
criteria te warden afgeleid waaraan de voorgenomen activiteit en de alternatie
ven kunnen warden getoetst. 
De Commissie adviseert om de doelstellingen, waar mogelijk, te concretiseren 
in de vonn van kwantitatieve doelen. Om de doelstellingen toetsbaar te maken, 
wordt geadviseerd daarbij niet alleen streefdoelen aan te geven maar tevens 
minimaal te realiseren doelen. 
BY de fonnulering van de doelstellingen voor natuur kunnen de nagestreef de 
natuurdoeltypen vertaald warden naar de noodzakelijke abiotische voorwaar
den waaronder deze natuurdoeltypen kunnen warden gerealiseerd. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7 .10, lid 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgulng uan de oooryenomen activiteit en uan de wyze waarop 
zg zal warden uitgeooerd, alsmede uan de altematieuen daarooor, die redelflkerwiJ s in beschouwing 
dienen te warden genomen. • 

Artikel 7 .10, lid 3 van de Wm: 
"Tot de lngeuolge het eerste lid, onder b, te beschrguen altematieuen behoort in ieder geual het alter· 
natief waarbg de nadelige geuolgen ooor het milieu worden ooorkomen, dan wel, ooor zouer dat niet 
mogelgk is, deze met gebruikmaking uan de beste bestaande rnogelgkheden ter bescherming uan 
het milieu, zoueel rnogelyk warden beperkt" 

Artikel 7.10, lid 4van de Wm: 
"Het beooegd gezag kan bepalen dat, indien nfet aile nadelige geuolgen ooor het milieu kunnen war· 
den beperkt, by de ingeuolge het eerste lid, onder b, te beschrguen altematfeuen teuens de rnogeliJk· 
heden warden beschreuen om door het treff en uan ooorzfeningen of maatregelen elders de resterende 
nadelige geuolgen te compenseren. • 

Algemeen 

Het MER beschrijft een aantal alternatieven, passend bij de doelen zoals gefor
muleerd onder § 3.4. In elk geval dienen beschreven te warden: 
• het uiteindelijke voorkeursalternatief (de voorgenomen activiteit); 
• het meest milieuvriendelijke alternatief. 

Onzekerheden 
Het MER zal aandacht moeten besteden aan de onzekerheden die de planuit
voertng mede zullen bepalen. Daarbij zijn de volgende onzekerheden te sig
naleren: 
• De mogelijkheden en het tempo van verwerving van reservaatsgebieden en 

gebieden voor realisatie van ecologische verbindingzones. 
• De bereidheid tot het aangaan van beheersovereenkomsten in beheersgebie

den. 
• De mogelijkheden om de oorspronkelijke grondwaterstromingen feitelijk te 

revitaliseren. 
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4.2 Het ontwikkelen van altematieven 

De Commissie adviseert om voor de ontwikkeling van alternatieven allereerst 
voor het totale plangebied enkele planconcepten uit te werken, gerelateerd aan 
de in de startnotitie aangegeven uitwerkingsopgave van het Gebiedsperspectief. 

De concepten kunnen bijvoorbeeld gertcht zijn op: 
• de mate van scheiding en verweving van landbouw en natuur; 
• de ligging van de 2c fase relatienota en natuurontwikkeling op landbouw

grond: 
• de mate van ontwikkeling van ecologische verbindingszones (nat en droog) 

zonder barrieres: 
• de locatie en mogelijke functie van bos: 
• de wijze waarop de recreatieve zonertng plaatsvindt9

] en de mate van recrea
tief medegebruik10

]: 

• het combineren van drinkwaterwinning en de ontwikkeling van ecologische 
waarden 11 

]. 

Deze concepten kunnen dan dienen als samenhangend kader voor het formu
leren van varianten voor inrichtingsmaatregelen per deelgebied. 
Zo kan gevarteerd worden per inrichtingsmaatregel (waterh uishouding, beplan
ting, verkaveling en ontsluiting) om vast te stellen op welke wijze maximaal, 
optlmaal of minimaal de functies zijn te realiseren. De maatregelen zullen 
uiteraard in samenhang beoordeeld moeten worden. Zo kan vastgesteld word en 
waar scheiding of verweving van landbouw en natuur (on)mogelijk is en/ of ge
wenst wordt. Bij het combineren van inrichtingsmaatregelen kunnen accenten 
gelegd worden, bijvoorbeeld ontsluiting of peilhandhaving. Hierdoorzouden dan 
de doelstellingen voor respectievelijk de functie landbouw of de functie natuur 
beter worden gerealiseerd. 

Door het accentueren van maatregelen die gunstig zijn voor het milieu kan 
worden vastgesteld binnen welke gebieden deze accenten tot zinvolle en ook 
realistische varianten kunnen leiden. De combinatie van deze maatregelen kan 
de basis zijn voor het samenstellen van een meest milieuvriendelijk alternatief. 

V artanten voor het ontwikkelen van alternatieven zullen met name betrekking 
hebben op de onderstaande inrichtingsfactoren en aspecten van beheer. 
Bij het combineren van vartanten tot alternatieven, dient voorop te staan dat 
er alternatieven ontstaan die elk op zich realiteitswaarde bezitten en die beant
woorden aan de uitgangspunten van de beschreven doelstellingen. Hiertussen 
bevinden zich het uiteindelijke voorkeursalternatief en het meest milieuvriende
lijk altematief (mma). 

9 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 9. 

10 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 7. 

11 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 
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Waterhulshouding 
• het scheiden of combineren van het waterhuishoudkundige stelsel voor 

landbouw en natuur; 
• waterpeilen in deelgebieden ten behoeve van natuur en landbouw; geen of 

marginale peilverlaging versus peilverlaging tot het maximale niveau van 
60cm; 

• realisatte natte ecologtsche verbindingszones; 
• conservering van gebiedseigen water12

]: 

• de verbetertng van de milieuhygienische kwaliteit van het gebied waaronder 
de oppervlaktewaterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit, onder andere door 
sanering13

], rekening houdend met het creeren van ruimte voor {een) bag
gerdepot{s)14]; 

• landschapsherstel in Horstermeer; herstel oude rivierlopen: 
• verbeteren van recreatteve waterroutes. 

Verkavellng en grondgebrulk 
• de mate van verkaveling; 
• de mate van ver- en uitplaatsing van bedrijven: 
• de mate waarin grond vrtjgemaakt wordt voor aanleg van landschappeltjke 

elementen, ecologische en recreatteve verbindingszones en recreatievoorzie
ningen als lig- en speeloevers en voorzieningen ten behoeve van de sport
visserij. 

Ontsluitlng, lnfrastructuur en automoblllteit 
• verbetering van de ontsluiting van bedrijven, door aanleg enkele nieuwe 

we gen; 
• de l:lgging en inrichting van recreatieve verbindingen. Het realiseren van een 

zonering in de vorm van een slagensysteem voor auto's en een routesysteem 
(inclusief lange afstand) voor langzaam verkeer en voetgangers 
Het ontmoedigen van automobiliteit door bijvoorbeeld bus/landbouwslui
zen; 

• het realiseren van ruimte voor infrastructurele voorzieningen voor enkele 
voet/fiets-veren in zowel de Vecht als het Amsterdam-Rijnkanaal; 

• de ruimteltjke inpassing van voorzieningen voor natuureducatie en -infor
matie en recreatieve voorzieningen: 

• het realiseren van een veilige vaarroute Vecht-Gooimeer voor kleine water
sport. 

Be planting 
• de landschappel:ijke inrichting en de samenhang daarvan tussen deelgebie

den en met objecten van cultuurhistorische waarde: plaats en omvang van 
beplanting in agrarische kerngebied: het verzachten van de visuele effecten 
van de stadsrand en het accentueren van gebiedskenmerkende situaties: 

• beplanting in relatie tot te realiseren natuurdoeltypen: 

12 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 

13 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 

14 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 
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• de inrichting van bosaanleg afgestemd op: 
natuurfuncties (uitbreidtng, bufferwerking, ecologische verbinding): 
recreatlefunctles (opvangcapaciteit, zeeffunctie, sturing, geleiding, cou
lisse-werking en dergelijke): 
de stedelijke ontwikkeltng (reguleren eventuele uitbreidtng op termijn). 

Beheer 
Aangezien de realisatle van de doelstellingen van het project direct is gekoppeld 
aan de wijze waarop het beheervan het gebied plaats za1 vinden, is het gewenst 
om enkele vartanten hiervoor te ontwikkelen. De Commissie denkt daarbij aan 
vartanten in de wijze waarop eigendom, bebeer en onderhoud van bossen, 
kleine landscbapselementen, natuur en recreatlevoorzieningen warden vast
gelegd. 

4.3 Beschrijving alternatieven 

4.3.1 De voorgenomen actlviteit (voorkeursalternatief) 

In bet MER moet duidelijk aangegeven warden wat de voorgenomen activiteit 
is en waarom voor dit alternatief gekozen is. Het voorkeursaltematlef kan een 
combinatie zijn van hiervoor genoemde altematieven. Ook bet mma kan als 
voorkeursaltematief dienen of elementen van bet mma kunnen in het voor
keursalternatief ondergebracbt warden. 

4.3.2 Het meest milieuvrlendelljke alternatief (mma) 

In het MER dient een mma te warden bescbreven, dat reeel is en een vergelijk
baar (detail) niveau heeft als bet voorkeursalternatief. 

De Cornmissie beveelt aan bij de ontwikkeltng van het mma de volgende uit
gangspunten te banteren: 
• maximaal conserveren en optimaal benutten van gebiedseigen water; 
• bet realiseren van een volledig aaneengesloten ecologisch netwerk15

): 

• bet waarneembaar bouden van de landscbappelijke diff erentiatie in het ge
bied; 

• bet zoveel mogelijk auto- en motorluw maken van bet gebied met uitzonde-
ring van doorgaande wegen door bijvoorbeeld; 

bet ontwikkelen van een slagensysteem naar landbouwbedrijven en aan
leggen van recreatieve parkeerplaatsen bij startpunten van routes aan de 
randen van bet plangebied: 
ombouw van landwegen en wegen op dijken tot fietspaden, waarop alleen 
landbouw- en bebeersverkeer (landbouw-sluizen) en openbaar vervoer 
(bussluizen) mogelijk is. 

15 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nummer 8. 
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5. GEVOLGEN VOOR BET MILIEU 

Artikel 7 .10, lid l, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfjving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderschefdenlfjk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wifze 
waarop deze gevolgen zgn bepaald en beschreven." 

5.1 Algemeen 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet aangegeven worden 
of de effecten tijdelijk (bijvoorbeeld tijdens aanleg en inrichting) of permanent 
zijn, ophefbaar of onomkeerbaar, of ze zich afspelen op korte of lange termijn, 
in hoeverre er cumulatie (versterken of uitdoven van effecten) kan optreden en 
of er sprake is van positieve effecten. 
Bij onzekerheden over het wel of niet optreden van eff ecten dient aangegeven 
te worden tussen welke waarden effecten zullen kunnen varieren. 
Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in ge
bruikte gegevens moet worden vermeld. 

5.2 Te beschrijven aspecten 

5.2.1 Bodem en water 

5.2.2 

In het MER dient inzicht gegeven te worden in de effecten op: 
• oppervlakte- en grondwaterkwantiteit 

regionale en lokale grondwaterstromingsrichting, grondwaterstanden, ver
andertngen in kwel en wegzijging, oppervlaktewaterpeilen en verandering 
van de bergingscapaciteit; 
aanvoer gebiedsvreemd water. 

• oppervlaktewaterkwaliteit 
· macro-ionen, microverontreinigingen en nutrienten. 

• bodem- en waterbodemkwaliteit 
· helderheid plassenwater. 

Natuur 

Beschrijf de effecten van de alternatieven in termen van: 
• de mate waarin de gewenste abiotische factoren voor te realiseren natuur

doeltypen (zie § 3.4) worden gerealiseerd; 
• de mate waarin de natuurdoeltypen zich kunnen ontwikkelen (oppervlakte, 

volledigheid van het ecosysteem en de termijn van realisatie), eventueel 
getoetst aan de hand van de voorspelde populatie-grootte van enkele karak
teristieke planten/ dieren: 

• de mate van versterking of verzwakking van de ecologische infrastructuur 
(met de veranderde barrierewerking) tussen waardevolle natuurdoeltypen, 
zowel tussen de deelgebieden binnen het plangebied als met de EHS buiten 
het plangebied. 

-14-



5.2.3 

5.2.4 

6. 

Landschap en cultuurhlstorle 

De volgende effecten dienen te warden beschreven: 
• verandertngen in de landschappelijke samenhang tussen de verschillende 

inrichtingsfactoren binnen het gehele gebied en binnen de deelgebieden; 
• verandertng in visueel-ruimtelijke herkenbaarheid van het gebied; 
• verandertng in hoeveelheid en kwaliteit van landschapselementen; 
• verandering in cultuurhistorisch en/ of archeologisch waardevolle elementen 

en patronen. 

Overige aspecten 

• de verandertng in (recreatie)mobiliteit16
). 

VERGELLJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artlkel 7 .10, lid l, onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een veryelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgerwmen activi· 
telt, alsmede met de beschreven gevolgen voor het mtlfeu van elk der In beschouwing gerwmen alter· 
natfeverL" 

De milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten 
onderling en met de referentiesituatie warden vergeleken. Doel van de ver
gelijking is inzicht te krtjgen in de mate waarin de positieve en negatieve 
eff ecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen. 
Bij de vergelijking moeten doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het 
milieubeleid worden betrokken. Daarbij kan tevens betrokken warden de mate 
waarin de alternatieven bijdragen aan duu:rzame oplossingen voor de gesig
naleerde knelpunten. 
Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de financiele aspecten van de 
alternatieven worden betrokken om de realiteitswaarde van de alternatieven 
beter te kunnen beoordelen. Dit is in het kader van de milieu-effectrapportage 
echter niet verplicht. 

16 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nummer 9. 
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7. 

8. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Artlkel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrjjvin· 
gen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de mi
lieu-efiecten) ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens. n 

De leemten in kennis en informatie, die van belang zijn voor een goede oor
deelsvorming, moeten worden genoemd. 
Het doel van deze beschrijving is om een indicatie te krijgen van de volledigheid 
van de inf ormatle voor de besluitvorming. 
Beschreven moet worden: 
• de onzekerheden die zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• de mate waarop dit de kwaliteit van de besluitvorming beinvloedt. 
Informatie die voor de besluitvorming essentleel is, kan niet onder leemten in 
kennis worden opgenomen, maar moet in het MER worden verstrekt. 

EvALUATIE 

Artlkel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een beslutt heeft genomen, bg de voorberelding waarvan een milieu·eff ect· 

rapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken activtteit voor het milieu, wanneer zfj 
wordt ondernomen of nadat zg is ondernomen." 

Het bevoegd gezag moet te zijner tij d de milieu-effecten van het landinrichtings
project evalueren. 
Gezien de lange looptijd van het project is het weinig zinvol in het MER reeds 
te concretlseren welke elementen onderdeel uit dienen te maken van deze 
evaluatle. 
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9. VORM EN PRESENTATIE VAN BET MER 

Artlkel 7 .10, lid l, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: •een samenvatting die aan een algemeenpubliek voldoende inzichtgeeft 
voor de beoordeling van het milieu-eff ectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het mi
lieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven." 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking client bij voorkeur te worden 
gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. 
Voor de overlge presentatie beveelt de Commissie het volgende aan: 
• het MER beknopt te houden: 
• achtergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzes onderbou

wen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te 
nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lij st van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen: 

• (eventueel) kaartmaterlaal (zo mogelijk) te voorzien van een leesbare onder
grond met de gebruikte geografische namen en een duidelijke legenda. 

10. SAMENVATTING VAN BET MER 

Artlkel 7.10, lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten mfnste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 
voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het mi
lieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven altematieven." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers en verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER Daarbij moeten de belangrljkste zaken zijn weergege
ven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming17

], in relatle tot de belangrljkste 
waarden van het milieu in het studiegebied; 

• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste e:ffecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgeno

men actlviteit: 
• het resultaat van de vergelijking van de alternatieven (zo mogelijk in tabel

vorm). 

17 Zie de hoofdpunten van dit advies op bladzijde 1. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het 
rnilieu-effectrapport 

Landinrichting Vechtstreek 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 24 januari 1995 waarin de Commissie 
in de gelegenheld wordt gesteld om advles ult te brengen 

PROVINCIE 

' 
D'L"m 24 januari 1995 Nr 95-510444 Noord-

Onderwerp Startnotitie m.e.r. Landinrichting Vechtstreek. 

De Commissie voor de 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

• Gedeputeerde 
Staten 

Provinciehuis 
Dreef 3 
2012 HA Haarlem 

Postadres 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem 

Telefoon 013 14 31 43 
Telefax 013 31 44 82 

Behanctelende diensl Milieu en Water folefnoo013 -143694 Afdeling 1A 

Behandeld dOOf dhr. J. J. van den Burg Uwkenmerk Biilage!n) div. 

Geachte heer/mevrouw, VERZONOEN 2 6 JAN. 1995 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.12 van de Wet milieubeheer doen 
wij u bijgaand toekomen de Projectnota/Startnotitie milieu-effectrapportage 
Landinrichting Vechtstreek. 
Het betreft een herinrichting in een gebied gelegen in de gemeenten 
•s-Graveland, Hilversum, Loenen (Utrecht), Muiden, Naarden, Nederhorst den 
Berg en Weesp. 

Wij verzoeken u met inachtneming van de in de kennisgeving genoemde termijn 
De provincie hoefL ons van advies te dienen met be trekking tot de richtlijnen voor de inhoud 

vijfdiensten: van het op te stellen milieu-effectrapport. 

CenLraleBes1uursdienst Voornoemde startnotitie, alsmede een afschrift van de kennisgeving van de 
Milie"'nW,Ler terinzagelegging daarvan treft u bijgaand aan. 
RuimleenGroen 

Wegen,Verkeer 

enVervoer 

Welzijn,Economie 

enBestuur l 
Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, 

l: 
\ \I gr iffier . voorzitter . 

\~· ---~----

Bereikhaarheid per 
openbaarvervoer: 
vanal station Haarlem 
buslijnen I, 5, 71, 72, 93, 
140 en 174 ven de NZH; 
vanelZ1rndvoortan 
Heemstede/Aerdenhout 
of Amsterdem-We&l 
busliin 80van de NZH 



BIJLAGE 2 

Openbare kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 19 
d.d. 26 januari 1995 

PRO V IN C IE 

I 

Noord-~lland 
WET MILIEUBEHEER 

Startnotitie milieu-effectrapportage 
(m.e .r .) Landinrichting Vechtstreek 

Gedcputeerde Staten van Noord-Holland 
maken het navolgende bekend. 
Ten behoeve van hec door Gedeputeerde 
Suten van Noord-Holland vase te stellen 
landinrichtingsplan Vechcstreek z.al een 
milieu-effectrapport (MER) warden opge
steld, Door middel van landinrichting wordt 
er naar gescreefd de inrichtingsfactoren 
zodanig te verbeteren, dac zowel agrarische 
als niet-agrarische functies binnen hec gebied 
beter tot hun rechc komen. Het gebied is 
gelegen in de gemeencen 's-Graveland, 
Hilvenum, Loenen (U), Muiden, Naarden, 
Nederhorn den Berg en Weesp. Het MER 
heefc tot doel het milieubelang een volwa.ar
dige plaats in de besluitvorming te geven. 
Het MER wordt opgesteld door een breed 
samengestelde Landinrich tingscommissie, 
die zal worden benoemd door Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland. Tot de 
benoemmg van deze commissie treedt GS 
op als initiatiefnemer. 

S tartnotitie 
De kennisgeving van de sa.rtnotitie vorm t 
het begin van de wettelijk voorgeschreven 
m,e.r~-procedu re. De startnotitie bevat een 
uiteenzeuing van de voorgenomen accivi te it, 
In dit geval is sprake van een gecombi
ne:erde scartnotitie m,e.r./projeccnota. 
De projectnota geeft duidelijklieid omtrent 
de opdracht voor de Landinrichtings
commissie bij de planvormlng. 

Richtlijnen 
Voordat hec MER wordt gemaakt, stellen 
Gedeputeerde Staten van Noord·Holland 
richtlijnen vast. Deze rkhtlljne:n &ll!Veri de 
aew1:nna tnhoud ~n liet MER :un. E.c11 
ieder wordc hierbij uic.genodigd opmerkingen 
te maken ten behoeve van het opstellen van 
die richtlijnen. De sr.artnotitie stelt een ieder 
in stnt accie( mee te denken over de ce 
invenr.ariseren milieugevolgen en alternatie
ve uitvoeringswijzen van de landinrichting. 

De startnotitie ligt van 27 januari tot 
14 (e bruari 1995 ter inzage bij: 
· de Dienst Milieu en Water van de 

provincie Noord-Holland, kamer 
2090, Ho utplein 33 rn Haarl em; 

• de provincie Utrecht, Achter Sim 
Pieter 200 te Utrecht en bii he c 
pro vinc iekancoor ''Rijnswee rd '', 
Galil e.11aan J 5 te Utrecht; 

- het stadhuis van de gemeente 
N aarden, Raadhuisstr.r.ac 2 te Naarden, 
van 08.30 tot 12.30 en van I J.30 tot 
17.00 uur. 

Bovendien liggen de swkken cer inzage: 
• bij de Openbare Blbliotheek, Limburg 

van Stirumlaan 2 ce Naarden op: 
maandag tlm vrijdag van 14.00 tot 
17.30 uurj vrijdag van 19.00 tot 
21 .00 uur en zaterdag van I 0.00 tot 
12.JO uur; 

- de secre tarie van de gemecnte 
Wecsp, Nieuwscraat 41 ce W eelp van 
08.)0 tot 12.00 uur en na ka ntoor
ure n op de dinsdagavonden van 
17.30 tot 19.30 uur. 

Bovendien liggen de stukken cer inzage: 
- bij de Openbare Bibliotheek, 

Oudegracht 67 te Weesp op: maandag, 
woensdag en vrijdag van 13 .30 tot 
20.30 uur; dinsdag van 09.00 tot 
ll.30 uur; 

- de secretarie van de gemeente 
Muide n, Herengrachc 84 ce Muiden 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur. 

Bovendien liggen de scukken, na kancoor-
uren, ter inzage: 
.. bij de Openbare Bibliotheek, 
gevestigd in "de Kazerne", 
Kazernestraat I 0 ce Muiden op: 
maandag en vrijdag: van 14.00 
tot 17.00 uuren van 18.30 tot 
20.30 uurj woensda g: van 
I 0.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 17.00 uur: 
- het gemeentehuis van 
's-Graveland, Noo rde r-einde 
36 te 's-Graveland van 
maandag tot en m e t 
vrijdag van 08.30 tot 
12.30 uur. 
Bovendien liggen de 
stukken, buicen kantoor
uren ter rnzage: 
- bij het dorpshuis 
"De Dobber", 
Meentho( 14 te Korcen
hoef, op de donderdag
avonden van 19 .00 
tot 22.00 uur; 
- de Afdellng 
Milieube heer van 
de gemeente 
Hilversum, 

l.arenseweg JO, in hec gebouw van hct 
Zuiveringschap Amstel- en Goo1land ~c 
Hilversum 
van 09.00 tot 13.00 uur. 
Bovendien liggen de stukken 11 J 

kantooruren, ter 1n.r.:age 
• in hcc r-aadhuis 11:..n H llvcrsum, 

Oudokpark I ce Hilver~um. bu r-g c1 lees
zaal, kame( 28, gedurende de avondcn d.ir 
hec raadhuis voor hec ~ubliek is gcopend. 

- de sec,.ctarie van de gcmeente 
Nede ,.horst den Berg, VoorstraJl 35 
te Nederhorsc den Berg, Afdeling Alge· 
mene Zaken van 08.J O tot 12.30 uur. 
Bovendicn liggen de scukken. bu1ccn 
kantooruren, cer mzage: 

- b ij het Bejaardencentru m 
" De Kuijer",Jozer lsraelslaan 2 tc 
Nede(horsc den Berg op de zaterdagen 
van 09.00 tot 12.00 u u,.; 

• de secretarie van de gemeente 
Loenen, Rijksstraacweg 104 ce loencn 

O pmerkingen 
Opmerldngen met betrekkmg cot de 
gewenste inhoud van het MER kunnen tor 
24 februari 199 5 word en ingediend en 
dienen gericht re zijn aan: Her college van 
Gedeputeerde Staten van NoordHoltand. 
Poscbus 123, 2000 MD Haarlem 

N adere informatie 
Voor meer inrormacie over de la.ndinnch
ting Vechtscreek en mi lieu-effeccrapporcage 
kunt u kontakc opnemen mec resp. de 
heer J.J .W.A. Peeters tel. 023 14 JI 92 en 
de heer J.J. van den Burg tel, 023 14 36 94 
van de provincie Noord-Holland 
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Projectgegevens 

Inltiatiefnemer: (vooralsnog) provincie Noord-Holland 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 

Beslult: vaststelling landinrichtingsplan mgevolge artikel 81 van de Landinrichtingswet 

Categorle Beslult m.e.r.: C9.2 

Actlvltelt: herinrichtlng van het gebied Vechtstreek 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 26 januart 1995 
rtchtlijnenadvies uitgebracht: 31 maartl995 

Samenstelllng van de werkgroep: 
dr. A Barendregt 
A.P.H.M. Boonman 
ir. E.A.J. Luiten 
ir. J.BA.A. Taks 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: tr. V.J.H.M. ten Holder 
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Lijst van inspraakreactles en adviezen 

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

1. 950216 Vleermuiswerkgroep Nederland Wageningen 950302 
Stichtlng Vleermuis-Onderzoek 

2. 950222 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 950302 
Bodemonderzoek (ROB) 

3. 950209 Burgemeester en Wethouders van Weesp 950302 
Weesp 

4 . 950220 Burgemeester en Wethouders van Loenen 950302 
Loenen 

5. 950221 Agrarisch Overleg Vechtstreek Weesp 950302 

6. 950223 NV Afvalzorg Noord-Holland Haarlem 950302 

7. 950224 Drs. J. Kwantes Buss um 950320 

8. 950301 Zuivertngschap .Amstel- en Gooiland Hilvers um 950320 

9. 950301 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Haarlem 950320 
heer en Visserij 

10. 950222 A. Hooijer + handtekeningenlijst Weesp 950328 

11. 950223 P. Hooijer + handtekeningenlijst Weesp 950328 

12. 950223 Mts. E. en H. Schuurman en Nederhorst 950328 
Mts. W. en P. van Wijk den Berg 


