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HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie is van mening dat het Milieueffectrapport (MER) vooral gertcht 
dient te zijn op de volgende hoofdaandachtspunten: 

Landschappelijke inpassing 
De kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de leefbaarheid is een belangrtjk 
milieu aspect. De beleving van de AfValwaterzuiveringsinstallatie (A WZI) door 
omwonenden moet niet worden onderschat, ook al is het moeilijk om deze 
beleving te objectiveren. Omwonenden vormen een belangrtjke kIankbordgroep. 
Wanneer de omwonenden vinden dat vanuit hun beleving de AWZI landschap
pelijke goed is ingepast, moet dat oordeel ook een belangrtjk uitgangspunt 
vormen voor de nadere invulling van het gebied. De Commissie adviseert dan 
ook om de nabij wonende bewoners zeer nauw te betrekken bij de uitwerking 
van de nadere inrichting. 
In ieder geval dient in ten minste een uit te werken altematief te worden uitge
gaan van het intact laten van de woonbebouwing langs de Noordhoornseweg. 

Geluidhinder 
Inzichtelijk dient te zijn dat de stand der techniek inzake geluidbeheersing een 
volwaardige rol heeft gespeeld bij de keuze tot mitigatie. 
Er dient een goed beeld gegeven te worden van de inpasbaarheid van het geluid 
ten gevolge van de AWZI binnen de autonome ontwikkeling van de omgevings
geluidsituatie (zoals de aanleg van de A4). 

Stankoverlast 
De lnitiatiefnemer heeft aangegeven dat er buiten de grenzen van het AWZI-ter
rein geen sprake mag zijn van stankoverlast. Dit uitgangspunt wordt van harte 
ondersteund door de Commissie. Wel dient in het MER duidelijk te worden aan
gegeven op welke wijze de Initiatiefnemer dit technisch denkt te realiseren en 
hoe dit blijvend gecontroleerd zal worden. 

Bodem 
In het MER dient omschreven te worden wat de gevolgen kunnen zijn - binnen 
marges - voor het grondwaterpeil, of er sprake zal zijn van inkIinking en welke 
gevolgen dit kan hebben en of de hUidige bodemstructuur zal worden aangetast 
en de eventuele gevolgen van deze aantasting. 

Leidingentraces 
Bij de effluentleiding dient gemotiveerd aangegeven te worden welk trace het 
beste gevolgd kan worden en op welke locatie aan de Nieuwe Waterweg het bes
te kan worden aangetakt, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met 
de milieueffecten voor de recreanten bij het lozingspunt. 
Voor de influentleiding is vooral een rtsicoanalyse van belang, waarbij onder
zocht moet worden welk trace het minste risico oplevert. 
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1. INLEIDING 

Het Hoogheemraadschap van Delfland is van plan om een nieuwe afvalwaterzui
veringsinstaliatie (AWZI) te gaan aanleggen in de Harnaschpolder. Deze polder 
ligt binnen de gemeente Schipluiden en ligt nabij de gemeenten Rijswijk en 
Delft. 
Vanwege dit voomemen, met name gezien de omvang van dit project en de 
mogelijke gevolgen voor het milieu, maar ook vanwege het feit dat deze activiteit 
een m.e.r.-beoordelingsplicht kent op grond van de D-lijst, activiteit 21 van het 
Besluit m.e.r. 1994, heeft het Hoogheemraadschap gemeend een m.e.r.-proce
dure te moeten doorlopen en daartoe is als eerste stap een startnotitie opgesteld 
en deze startnotitie is toegestuurd aan het provinciaal bestuur van Zuid-Hol
land. 

Bij brief van 3 februari 19981
) is de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) door de provincie Zuid-Holland in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over het op te stellen milieueffectrapport. De m.e.r.-procedure ging 
van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staats courant van 11 
februari 19982

). 

De Commissie heeft met genoegen kennis genomen van de heldere startnotitie 
en heeft waardering voor de gedegen m.e.r.-aanpak tot nu toe - en vooral de wij
ze waarOP de belanghebbenden bij de procedure worden betrokken - waarvoor 
de Initiatiefnemer heeft gekozen. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3). 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te ge
ven welke informatie het Milieueffectrapport (MER) moet bevatten om het 
mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te 
wegen. 
Bij de opstelling van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met 
de adviezen, commentaren en opmerkingen zoals deze onder andere naar voren 
zijn gebracht tijdens de twee informatiebijeenkomsten d.d. 19 en 26 februari 
19984

], die zij in afschrift van het bevoegd gezag he eft ontvangen. 

Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 

3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 

4 Bijlage 4 geeft een lijst van deze reacties. 
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2. 

2.1 

2.2 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Artikel 7.10, lid I, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt be
oogd." 

Artlkel 7.10, lid I, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereiding waaruan het milieu
eJfectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten van bestuursorganen, 
die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven." 

Probleemstelling 

In een probleemstelling moet worden beschreven voor welke (bestaande en/of 
toekomstige) knelpunten het voornemen een oplossing moet bieden. 

Bij de probleemstelling dient mime aandacht geschonken te worden aan de 
locatiekeuzeafweging c.q. locatieselectie voor wat betreft de AWZI. Duidelijk 
moet worden welke andere locaties in beeld zijn geweest. hoe de locatiekeuze tot 
stand is gekomen. wie daar allemaal bij betrokken zijn geweest. wie uiteindelijk 
de keuze gemaakt he eft en welke (milieu)afwegingen daarbij een rol hebben 
gespeeldS

) . 

Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en dUidelijke omschrijving van het 
doel (of de doelen) worden afgeleid. Daarbij moeten naast de bedrijfsmatige doe
len ook de doelen ten aanzien van milieubescherming en -verbetering worden 
aangegeven. Doelen moeten zodanig worden beschreven. dat ze kunnen dienen 
voor de afbakening van te beschrijven alternatieven. 
Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvor
ming moet aangegeven worden welke mimte de gestelde doelen laten voor het 
ontwikkelen van alternatieven die gunstig zijn voor het milieu. 

Doelen moeten zoveel mogelijk kwantitatief gesteld worden. opdat deze meet
baar en dus toetsbaar zijn. 

De doelen moeten zich met name richten op de volgende zes milieuaspecten (in 
willekeurige volgorde): 
• Geluid 
• Geur 
• Energie 
• Bodem 
• Landschap 
• Effluent 

5 2le inspraakreacties nummers: 3,9,13,15,16 en 21 (bljlage 4). 
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2.3 

Deze doelen kunnen mogelijk in verb and worden gebracht met uitgangspunten 
van Duurzaam Bouwen (DuBo). 

Aanbevolen wordt om bij de uitwerking van de doelen tevens onderscheid te 
maken naar de beinvloedingssfeer van de onderdelen van het initiatief, dus on
derscheid te maken tussen de AWZI en de omgeving daarvan, het leidingentrace 
en tenslotte het lozingspunt van het gezuiverde effluent. 

De te formuleren doelen kunnen worden beinvloed door de mogelijkheden om 
de hoeveelheid te zuiveren influent in de periode tot ingebruikname van de 
AWZI of daarna te verminderen (bijvoorbeeld toekomstig gebruik van 'grijs' 
water in woningen) of een maximale voorzuivering van het water te bereiken 
(bijvoorbeeld bij bedrijven). Aangegeven dient te worden in hoeverre hier sprake 
van zal zijn en welke invloed dat zal hebben op de totale activiteit6

]. 

Besluitvorming 

Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten 
(ruimtelijke beperkingen, grenswaarden emissies e.d.) gelden bij dit voornemen. 
Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, (ontwerp-)plannen en 
wetten, waarin deze zijn of worden vastgelegd7

]. Aangegeven moet worden of er 
in (de omgeving van) het studiegebied gebieden liggen, die op grond van milieu
aspecten een speciale status in het beleid hebben of krijgen. 

De consequenties hiervan voor de ontwikkeling van alternatieven moeten even
eens worden aangegeven. 
Tevens moet beschreven worden welke maatstaven voor de afweging van alter
natieven8

] (bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid worden 
ontleend. 

Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor vergunningverlening in 
het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren (WVO)9]. 

Tevens kan worden beschreven volgens welke procedure en welk tijdpad dit ge
schiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn 
betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die in een later sta
dium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren. 

Aangegeven moet worden wat de consequenties zijn van de aanleg van deze 
AWZI voor het provinciaal beleid, bijvoorbeeld inzake de ecologische verbin
dingszones, zoals vastgesteld door de provincie Zuid-Holland in 1996 als 

6 Zie inspraakreactie nummer 4 (bljlage 4). 

7 Zie inspraakreactie nummer 10 (bijlage 4). 

8 Zie ook hoofdstuk 6 van dit advies. 

9 Zie inspraakreactie nummer 16 (bijlage 4) . 
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3. 

3.1 

deeluitwerking van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 10]. Ook 
dient te worden aangegeven wat de betekenis is van deze aanleg voor het 
toeristisch-recreatiefbeleid van de provincie Zuid-Holland. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

ArUkel 7.10. lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een bescttryving van de voorgenomen activiteit en van de wjjze waarop 
zjj zal worden uitgevoerd. alsmede van de altematieven daaruoor. die redeljjkerwjjs in beschouwing 
dienen te worden genomen." 

ArUkel 7.10, lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid. onder b. te beschrfjven altematieven behoorl in ieder geval het altema
tiefwaarbij de nadelige gevolgen voor het mUieu worden voorkomen, dan weI. voor zover dat niet mo' 
geljjk is. deze met gebmikmaking van de beste bestaande mogeljjkheden ter beschenning van het mi· 
lieu, zoveel mogelijk worden beperkt." 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden beschreven voor 
zover deze gevolgen hebben voor het milieu. Het kan zinvol zijn om deze be
schrijving te baseren op deelactiviteiten. 
Ook bij het zoeken naar alternatieven kan het zinvol zijn uit te gaan van een 
analyse van de voorgenomen activiteit in deelactiviteiten. 

Verder verdient het aanbeveling om onderscheid te maken tussen activiteiten 
die plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/aanleg: zoals bouwhinder)11] 
en in de gebruiksfase (gebruik en beheer). 

Tevens dient een doorkijk gegeven te worden met betrekking tot de toekomstige 
uitbreidingen (en activiteiten) op dit AWZI-terrein. Op welke wijze denkt men 
het momenteel nog niet ingevulde terrein te gaan gebruiken. Welke consequen
ties kan dat gebruik hebben voor bijvoorbeeld de nabijgelegen Zwethzone l2 ]? 

Als de activiteit (aanleg AWZI en leidingentraces) effecten heeft in een of meer
dere gevoelige gebieden zoals aangeduid in het Structuurschema Groene Ruim
te 131, dan geldt het compensatiebeginsel. 
Indien dit het geval is zal het MER moeten beschrijven of de beschouwde alter
natieven, oak na het treffen van mitigerende maatregelen, wezenlijke waarden 
in deze gebieden aantasten; 

Als er wezenlijke waarden worden aangetast, moet worden aangegeven: 

10 Zie inspraakreacties nummers 10 en 19 (bijlage 4). 

11 Zie inspraakreactie nummer 21 (bijlage 4). 

12 Zie inspraakreacties nummers 6 en 19 (bijlage 4). 

13 PKB deel 4. bIz. 64. 
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CD of er een zwaarwegend maatschappelijk belang is voor realiseren van de acti
viteit in of nabij de gevoelige gebieden; 

@ of er alternatieve traces mogelijk zijn waarbij geen wezenlijke waarden wor
den aangetast. Indien dat het geval is zullen deze tracealternatieven moeten 
worden uitgewerkt op hetzelfde detailniveau als de overige alternatieven; 

® welke fysieke compenserende maatregelen bij de alternatieven genomen 
kunnen worden, indien ook na het treffen van mitigerende maatregelen we
zenlijke waarden worden aangetast l4

). 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 
Bij elk alternatief moet worden aangegeven welke preventieve. mitigerende en 
compenserende maatregelen worden getroffen. 

Geluid 
De volgende aspecten dienen beschreven te worden: 
• De voor het omgevingsgeluid relevant te achten geluidsemissies van in

stallaties en activiteiten, waaronder tevens begrepen vrachtwagenbewe
gingen op het bedrijfsterrein. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden 
tussen de herkenbare representatieve bedrijfssituaties gedurende de dag
periode met slibverwerkingsgebouw in vol bedrijf (zeefbandpersen et ce
tera) en de avond-/nachtperiode l5J. 

• De geluidemissies van het manoeuvreren en optrekken van vrachtverkeer 
nabij de ontsluiting van de inrichting, voor zover dit verkeer herkenbaar 
geacht moet worden nabij wOningen en als zodanig geassocieerd zal wor
den met het initiatief . 

• De geluidemissies in de aanlegfase, zowel waar het de realisatie van de in
richting betreft als de realisatie van de influent- en effluentleidingenl6

). 

Binnen de voorgenomen activiteit kunnen voor het industriegeluid varianten 
aan de orde zijn welke betrekking kunnen hebben op mitigatie. zoals: 
• procesvarianten; 
• indelingsvarianten; 
• passieve voorzieningen (dempers. ommanteling. omkasting); 
• bouwkundige varianten (afdekkingen). 
Naar verwachting zal er een samenhang zijn tussen geur- en geluidmaatre
gelen l7

). 

14 Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de volgende publicatie: Ministerie LNV. Directie Groene Ruimte en Re-
creatie: Uitwerking compensatiebeginsel SGR, oktober 1995. 

15 Zie inspraakreactie nummer 14 (bijlage 4). 

16 Zie inspraakreacties nummers 4 en 8 (bijlage 4). 

17 Met betrekking tot geluid wordt naar de volgende richtlijnen verwezen: 
1. Circulaire lndustrielawaai 1979 van het Ministerie van VROM met referentieniveau zoals gedeflnieerd in art. 

1 van het Besluit grenswaarden binnen zones rondom industrieterreinen Wet geluidhinder d.d. 26 januari 
1993. 

2. lndirecte hinder: Circulaire "Indirecte hinder" tevens genaamd Circulaire nr. MBG 96006131 d.d. 29 februari 
1996. 

3. Rekenmethode industrielawaai: "Handleldlng meten en rekenen industrielawaai" rapport ICG-reeks nr. IL-HR-
13-01, maart 1981. 

4. Rekenmethode verkeerslawaal: Eenvoudige methode SRM1. complexe SRM2, zoals voorgeschreven door het 
Ministerie van VROM. 
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Geur en luchtemissies 
De Initiatiefnemer heeft aangegeven dat er buiten de grenzen van het AWZI
terrein geen sprake mag zijn van stankoverlast. Dit uitgangspunt wordt van 
harte ondersteund door de Commissie. WeI dient in het MER dUidelijk te 
worden aangegeven op welke wijze de Initiatiefnemer dit technisch denkt te 
realiseren en hoe dit blijvend gecontroleerd zal worden. 
De geuremissies dienen te worden gekwantificeerd volgens de 'Hindersyste
matiek geur' uit de Nederlandse Emissierichtlijnen (N.E.R.) en de daarin 
opgenomen methoden inzake 'meten en rekenen geur' (VROM, Publicatier
eeks Lucht en Energie, nr. 115, 1994). Het MER dient een inventarisatie van 
alle geurbronnen te bevatten. Daarbij kan gedacht worden aan: roosters, 
voorbezinkbekkens, pompputten, retourslibgemalen, aeratiebassins, 
nabezinkbekkens, slibvergisting, slibopslag en -overslag, biogasverbranding 
en ventilatielucht uit gebouwen. Aangegeven dient te worden op welke wijze 
emissies van geurcomponenten worden bestreden en voorkomen. De voor 
awzi relevante geurcontouren dienen te worden gegeven (zie categorie 1 
brancheonderzoek) . 
De afgas- en ventilatiestromen uit de installatie, inclusief de afgassen bij 
verbranding van het biogas, dienen te worden beschreven naar aard, volu
medebiet en kwaliteit/ samenstelling. Daarbij dienen tenminste de emissies 
van CO2. NOx en S02 te worden gekwantificeerd. 
Tevens dient te worden aangegeven, op grond van ervaringsgegevens, in hoe
verre verspreiding van ziektekiemen naar de omgeving van het terrein via ae
rosolen of anderszins kan optreden en welke mitigerende maatregelen hier
tegen (eventueel) getroffen zullen worden 18]. 

Water en zuiveringsslib 
In het MER moet informatie komen te staan over de hoeveelheid te lozen (ge
zuiverd) effluent en de samenstelling (N, P, cm, BZV5, zouten, metalen en 
organische microverontreinigingen), de hoeveelheid zuiveringsslib, de eind
bestemming daarvan en het aantal slibtransporten per jaar. 

Energie 
Voor de te onderscheiden alternatieven voor de AWZI (tenminste LBAS en 
ULBAS19

]) zal hetjaargemiddelde en het maximale energiegebruik (piekver
mogen) moeten worden aangegeven. Ook dienen varianten te worden 
uitgewerkt, waarbij een minimaal energiegebruik no dig is en/of zoveel 
mogelijk duurzame energievormen worden ingezet, zoals biogas, zonne- en 
windenergie20]. 

18 Zie inspraakreacties nummers 12 en 17 (blJlage 4) . 

19 Zle de Startnotitie, pagina 22 en volgende. 

20 Zie inspraakreactie nummer 12 [bijlage 4). 
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3.2 

3.2.1 

Bodem 
Per aiternatief dient te worden aangegeven wat de gevolgen zijn voor het 
grondwaterpeil en de bodemstructuur en of er al dan niet sprake zal zijn van 
inklinking, ook in de omgeving21]. 

Landscbap 
De beleving van de inrichting door de omwonenden moet het uitgangs
punt vormen bij ieder van de uit te werken alternatieven22]. 
Tevens dient aandacht geschonken te worden aan de zogenaamde eco
aders23

] en aan de recreatieve verbindingen (zowel voor wandelen, als voor 
fietsen)24]. 

Alternatieven 

De keuze van de (inrichtings)alternatieven moet worden gemotiveerd, 
evenals de selectie van een eventueel voorkeursalternatief5]. 
In het MER zijn vooral de milieuargumenten voor deze keuze van belang. 
Voor onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatieven vol
gens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau worden beschreven. 
Beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief is verplicht. 

Er dienen in ieder geval alternatieven te worden uitgewerkt met betrekking tot 
de aard van het zuiveringsproces (tenminste de zogenaamde LBAS- en ULBAS
alternatieven) en verschillende leidingentraces met daarbij alternatieven voor 
het lozingspunt van het effluent. Voor zover er geen reele alternatieven zijn voor 
het lozingspunt van het effluent dient de keuze voor het beoogde lozingspunt 
te worden gemotiveerd. 

Nulalternatief 

Naar de mening van de Commissie is er geen reeel nulalternatief, omdat 
de door de Initiatiefnemer gestelde doelen alsmede het door de overheid gefor
muleerde beleid niet gerealiseerd kunnen worden zonder deze activiteit. 

Volstaan kan worden met het beschrijven van de huidige milieusituatie - de 
AWZI Houtrust, alsmede de bestaande bebouwing in de Harnaschpolder - in
clusief de autonome ontwikkeling. 

Milieugevolgen van alternatieven moeten concreet worden gemaakt door verge
lijking met deze referentie. 

21 Zie inspraakreactie nummer 15 (bijlage 4) . 

22 Zie inspraakreacUes nummers 1 en 14 (bijlage 4). 

23 Blj een beschouwing over de ecoaders zou vooral ook het aspect van ruimte en met name ruimtebeslag van de 
AWZI betrokken kunnen worden. 

24 Zie inspraakreactie nummer 6 (bijlage 4). 

25 Zie inspraakreacties nummers 5 en 19 (bijlage 4). 
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3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Leidingentraces 

Voor zover mogelijk en reeel dienen een aantal varianten te worden uitgewerkt 
voor wat betreft de influent- en de effluentleidingentraces. Er moet een onder
bouwing gegeven worden waarom alternatieve trace's niet te de mogelijkheden 
behoort. 
Van de uit te werken varianten moet dUidelijk worden beschreven wat de 
milieueffecien zijn tijdens de realisatie- en de gebruiksfase van de effluentlei
ding. Vooral de gevolgen voor de recreanten bij het aantakkingspunt op de 
Nieuwe Waterweg verdient daarbij bijzondere aandacht. Ook de varianten ten 
aanzien van de wijze van lozing (al dan niet met diffusoren) en het exacte 
lozingspunt dienen in beschouwing te worden genom en. 
Bij de influentvarianten gaat het ook weer om zowel de milieueffecten tijdens 
de realisatiefase, als tijdens de gebruiksfase en de risico's in geval van calami
teiten zoals bijvoorbeeld lekkages en verzakkingen. Uit de risicoanalyse moet 
blijken welk trace de minste risico's oplevert. Tevens dient te worden aangege
yen wat de mogelijkheden zijn om het risico op leidingbreuk te minimaliseren26]. 
Specifiek dient aandacht besteed te worden aan het pompstation voor het 
effluent. Wat zijn met name de geluidseffecien van dit pomp station en op welke 
locatie is/zijn het pomp station c.q. de pompstations gepland? 

Andere alternatieven en variant en 

Ten aanzien van de inrichting van het terrein zou het goed zijn om enkele in
richtingsalternatieven uit te werken vooral met betrekking tot het ruimtebe
slag27

]. 

Oaarnaast moeten enkele procesalternatieven (minimaal de twee reele proces
alternatieven) uitgewerkt worden op inrichtingsniveau. 
Gebruik van duurzame energie is mogelijk op procesniveau (met name het ge
bruik van biogas) en op inrichtingsniveau (multifunctioneel ruimtegebruik voor 
zonne- en windenergie) en moet betrokken worden bij de uitwerking van alter
natieven en varianten. 
Met betrekking tot het multifunctioneel ruimtegebruik zou ook aandacht aan 
de recreatieve functie besteed kunnen worden: op welke wijze kunnen recrean
ten medegebruik maken van het terrein? Moet men altijd om het gehele terrein 
heen of kan men het AWZI-terrein ook oversteken (behoort de aanleg van een 
bomenlaan tot de mogelijkheden?)28]. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) moet: 
• realistisch zijn, dat wil zeggen het moet voldoen aan de doelstellingen van 

de initiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen; 

26 Zie inspraakreacties nummers 2, 5, 12 en 16 (biJlage 4). 

27 Zie inspraakreactie nummer 14 (bijlage 4). 

28 Zie inspraakreactie nummer 6 (bijlage 4). 
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• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbe 
tering van het milieu29

]. 

De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van het MMA een 'actieve' aanpak 
te volgen. Hiermee wordt bedoeld, dat toepassing van de beste bestaande moge
lijkheden voor milieubescherming en -verbetering bij de ontwikkeling van dit al
ternatief als uitgangspunt wordt genomen. 

Bij het MMA moet het belevingsaspect van omwonenden zonder enige restrictie 
het uitgangspunt vormen. Specifiek dient aandacht besteed te worden aan de 
overbrugging van de schaalverschillen tussen het te handhaven bebouwingslint 
van de Noordhoornseweg, het te handhaven cultuurhistorisch waardevolle voor
malig cafe en de A wzr30]. 

Het MMA van het geluid is die keuze in varianten binnen de voorgenomen ac
tiviteit welke de invloed van het initiatief op de bestaande toestand - met inacht
neming van de autonome ontwikkeling daarin - verwaarloosbaar maakt. dan 
weI binnen het redelijkerwijs haalbare zoveel als mogelijk verwaarloosbaar 
maakt. 

In het MMA moet aandacht geschonken worden aan het materiaalgebruik. de 
minimaal noodzakelijke omvang van de bebouwing en de toegankelijkheid van 
het terrein. Daarnaast vraagt de Commissie om een indruk te geven van het te 
verwachten onderhoud van het terrein en de objecten (met name die objecten 
die in het water komen te staan). Wat zijn de onderhoudsgevolgen van objecten 
die in het water staan? 

In het MMA moet aandacht besteed worden aan (in willekeurige volgorde): 
• de mogelijkheden om de hoeveelheid restslib (en slibtransporten) te mi

nimaliseren; 
• het chemicalii:~ngebruik te minimaliseren (ook in de reiniging van de ven

tilatielucht/afgassen en de behandeling van het restslib); 
• de mogelijkheden om milieuhygii:~nisch verantwoord opgewekte energie maxi

maal te gebruiken (biogas, zonne-energie. windenergie); 
• de mogelijkheden om het energiegebruik voor toevoer van zuurstof aan het 

systeem te minimaliseren (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de druk 
of de stroomsnelheid van het influent); 

• de (on)mogelijkheden om compact(er) te bouwen31]; 
• de mogelijkheden van Duurzaam Bouwen (DuBo)32]; 
• de mogelijkheden om nieuwe technologieen in een later stadium in te passen 

(de mate van flexibiliteit); 
• de mogelijkheden om emissies naar de lucht te minimaliseren (NOx , CO2, 

geur) te minimaliseren. Kooldioxide kan mogelijk worden benut in nabij 
gelegen kassen; 

29 Zie inspraakreactie nummer 21 (bijlage 4). 

30 Zie inspraakreactie nummer 11 (bijlage 4) . 

31 Zie lnspraakreacUe nummer 21 (bijlage 4) , 

32 Zie inspraakreactie nummer 21 (bijlage 4) , 
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3.2.5 

3.2.6 

4. 

• de mogelijkheden om de kwaliteit van het te lozen effluent te verbeteren 
en/ of de mogelijkheden om het effluent geschikt te maken voor (beperkt) 
hergebruik door de (lokale) industrie , in de kastuinbouw of voor ontzilting 
bijvoorbeeld33], dit eventueel met behulp van technieken (filtratie, desinfec
tie). 

Altematief Noordhoomseweg 

Eventueel als onderdeel van het MMA, maar anders als zelfstandig alternatief 
moet er in ieder geval een alternatief worden uitgewerkt waarbij alle 
woonbebouwing langs de Noordhoornseweg behouden blijft, inclusief een reele 
afstand tot de A WZI. Tevens dient in dit alternatief ook maximaal rekening te 
worden gehouden met andere om- en nabij-wonenden zoals bijvoorbeeld in 
Sion34

]. 

Voorkeursaltematief 

De vergelijking van alternatieven (zie hoofdstuk 6) moet resulteren in een Voor
keursalternatief ten aanzien van de inrichting van het terrein en de keuze voor 
de installatie voor de AWZI, alsmede een Voorkeursalternatiefvoor de traces van 
de influent- en effluentleidingen inclusief het lozingspunt35

]. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

ArUke! 7.10, lid I, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit oj de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
van de te venuachten ontwikkeling van dat milieu. indien de activiteit noch de altematieven worden 
ondemomen. " 

De bestaande toe stand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autono
me ontwikkeling hiervan, moet worden beschreven als referentie voor de te 
verwachten milieueffecten. 
Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ont
wikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de al
ternatieven wordt gerealiseerd. Hierbij moet met name rekening worden gehou
den met de provinciale plannen voor natuurontwikkeling in dit gebied. 

Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwlkkelingen van de huidige 
activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe 
activiteiten. Hierbij kan met name worden gedacht aan de A4 tot aan de 
Krnitweg. 

33 Zie inspraakreacties nummers 13 en 15 (bijlage 4). 

34 Zie inspraakreacties nummers 1. 2.7.8.12,14.17. 18. 20. 21 en 22 (bij!age 4) . 

35 Zie inspraakreacties nummer 16 en 21 (bijlage 4) . 
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5. 

Als Diet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen doorgaan of niet. dan 
kunnen hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en haar 
omgeving. voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan 
optreden. Per milieu aspect (lucht. bod em. water. enz.) kan de omvang van het 
studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht worden gegeven 
van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten. zoals cul
tuur-historische en archeologische waardevolle objecten en structuren36J. 

De bestaande geluidsituatie in de omgeving van nabije woningen, dan weI an
dere nabije geluidgevoelige objecten, dient bepaald te worden. De geluiddoelstel
ling gebaseerd op de bestaande toestand van het geluidmilieu dient in het on
derhavige geval bepaald te worden op basis van het referentieniveau van het 
omgevingsgeluid. Eventueel te verwachten autonome ontwikkelingen (zoals de 
hiervoor genoemde A4) dienen hier in mee beschouwd te worden. 

De bestaande toestand met betrekking de aanwezige flora en fauna dient zowel 
kwalitatief als kwantitatief te gebeuren. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Artikel 7 .10. lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrtJving van de gevolgen voor het milieu. die de voorgenomen 
activiteit. onderscheidenljjk de altematieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wjjze 
waarop deze gevolgen zijn bepaa1d en beschreven. " 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlij
nen in acht te worden genomen: 

• Er dient een helder onderscheid gemaakt te worden tussen milieugevolgen 
die optreden tijdens de realisatiefase (van zowel de AWZI als van de 
leidingentrace's) en tijdens de gebruiksfase (zie § 3.1) zoals bijvoorbeeld 
tijdens de aanleg van de influent- en effluentleidingen; maar ook het effect 
van de lozing van het gezuiverde effluent op het oppervlaktewater; de geur
contouren tijdens de gebruiksfase; het mogelijk vrijkomen van ziektekiemen, 
zowel via de lucht als via het effluent; de mogelijke gevolgen bij calamiteiten. 

• Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet. waar nodig. de 
ernst worden bepaald in termen van aard, omvang. reikwijdte, mitigeerbaar
held en compenseerbaarheid. 

• Per milieugevolg moet worden beschreven of het omkeerbaar is. 
• Naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 

besteed (zoals bijvoorbeeld het creeren van een waterrijke omgeving). 
• Behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven zo

als het verleggen van de ecologische verbindingszone (kan dat? ook gezien 
de andere ontwikkelingen in dit gebied?) . 

36 Zie inspraakreacties nummers 5 en 11 [bljlage 4) . 
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Indien relevant dient de geluidbelasting nabij woningen in de omgeving van 
de ontsluiting van het bedrijfsterrein bepaald te worden ten gevolge van de 
vrachtwagenbewegingen nabij de in-/uitrit op de openbare weg. Bij over
schrijding van een grenswaarde van 50 dB(A) dient de wijze van toepassing 
van de Circulaire "Indirecte hinder" in beeld te worden gebracht (gevelisola
tieonderzoek, vasts telling van pakket van maatregelen en uitkomsten van 
overleg met betrokkenen). 

• Bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario' wor
den gebruikt. 

• Onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens moeten worden vermeld. 

• De manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en contro
leerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expliciete 
verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmateriaal. 

• Vooral moet aandacht worden besteed aan die effecten die per alternatief 
verschillen of die welke de gestelde normen overschrijden. 

• Minder gangbare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd. 

De Commissie vraagt in dit MER met name aandacht voor een kwantitatieve 
beschrijving van: 
• die gebieden van waaruit men zicht heeft op de AWZI (zichtbaarheidsanaly-

se)37); 

• het effluent; 
• de hoeveelheid slib; 
en een kwalitatieve en meer glob ale beschrijving van: 
• het influent; 
• het effluent en wat de gevolgen zijn bij het lozingspunt (stoffen, ziektekie-

men); 
• het grondwater; 
• de effecten met betrekking tot de zichthinder8); 
• en indien het terrein verlicht wordt, de effecten met betrekking tot eventuele 

lichthinder. 

Met betrekking tot geluid zou aandacht besteed moe ten worden aan het 
volgende: de resultaten van berekeningen betreffende de equivalenten geluids
niveau (LAeq) en de piekniveaus (Lmax in de meterstand "fast") in de dag-, avond
en nachtperiode ter hoogte van geluidgevoelige bestemmingen met daarbij aan
gegeven de deelbijdragen van de oorzakelijke geluidsbronnen. 
Tevens dient een weergave gegeven te worden van de Jigging van geluidcontou
ren (lijnen van gelijk dB(A)-niveau in stappen van 5 dB (A), waarbij met name de 
55, 50 en 45 dB(A) etmaalwaarde-contouren van belang zijn. 
De industriele geluidbeJasting ten gevolge van de alternatieven en bijbehorende 
varianten dienen getoetst te worden aan de geluidsituatie behorende bij de be
staande toestand van het milieu. 

37 Zie inspraakreactle nummer 16 (bijlage 4). 

38 Zie lnspraakreacties nummers 14 en 16 (bljlage 4). 
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5.1 

Naast de totale geluidbelasting dient per alternatief en variant de wijze van miti
gatie beschreven te worden aan de hand van de haalbaar geachte reductiewaar
den per specifieke maatregel. 

De geluidbelasting in de aanlegfase (AWZI en influent-/effluentleidingen) dienen 
tevens beschouwd te worden, waarbij naast de optredende geluidsniveaus nabij 
(dichtbijgelegen) woningen bij de inzet van gangbare bouwmachines tevens de 
tijdsduur wordt beschreven met de opgave van de etmaalpenoden binnen welke 
deze activiteiten plaatsvinden. De wijze van geluidbeheersing dient te worden 
beschreven, inclusief de wijze van implementatie en handhaving. 

Levende natuur 

De belangnjkste aspecten met betrekking tot de levende natuur, waar aandacht 
aan besteed moet worden bij de beschrijving van de bestaande milieutoestand, 
de autonome milieuontwikkeling (zie Hoofdstuk 4) en de milieueffecten zijn: 
• aanwezigheid, respectievelijk aantasting/uitbreidingsmogelijkheden van 

(elementen van) de ecologische hoofdstructuur, beschermde gebieden, reser
vaten39

); 

• (toekomstige) aanwezigheid van voor het studiegebied kenmerkende planten
so orten en plantengemeenschappen (inclusief paddestoelen en (korst)mos
sen); 

• (toekomstige) aanwezigheid van voor het studiegebied kenmerkende dier
soorten40

); 

• (toekomstige) aanwezigheid van beschermde soorten en doelsoorten van het 
natuurbeleid, alsmede zeldzame en bedreigde soorten (Rode-Lijst-soorten); 

• (toekomstige) aanwezigheid van ecosystemen met een grote graad van onge
schondenheid, kwetsbaarheid en/of onvervangbaarheid. 

Als hier geen zinvolle voorspellingen over kunnen worden opgesteld, dan dient 
ten minste zo veel mogelijk inzicht te worden verschaft in: 
• (toekomstige) ecologische systemen en relaties: de relaties tussen de ver

schillende habitats binnen het studiegebied en verbindingen met leefgebie
den buiten het studiegebied; 

• (toekomstige) landschapselementen die de ecologische relaties bevorderen 
of die barrieres opleveren voor deze relaties. 

Bij de beschnjving van de effecten dient rekening gehouden te worden met de 
invloeden van directe vernietiging, verdroging, verstonng, versnippenng en eu
trofi(~nng. 

Speciaal bij biologische effecten kan sprake zijn van veranderingen, die zich pas 
op lange termijn manifesteren. 

39 Zie ook § 3.1 van dit advies. 

40 Naast gewervelde diersoorten, dient ook aandacht geschonken te worden aan ongewervelde dieren. 
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6. 

7. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

ArUkel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergeljjking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, 
a/smede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen altematie
ven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten on
derling en met de referentie(s) worden vergeleken. Doel van de vergelijking is in
zicht te geven in de mate waarin, dan weI de essentiele punten waarop. de posi
tieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven 
verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grand van kwantitatieve informa
tie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid worden betrokken. 

Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt, beveelt de Commissie aan 
een indicatie te geven van de kosten van de verschillende alternatieven41

]. 

Bij de vergelijking van alternatieven moet ook aandacht geschonken worden aan 
de alternatieven voor de leidingentraces. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

ArUkel 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 beschrYvingen 
[d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, resp. van de milieuef
fecten) ten gevolge van het ontbreken van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden 
opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toe
gespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een 
belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de conse
quenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

informatie; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit. 

41 Zie inspraakreactie nummer 13 (bijlage 4) . 
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8. 

9. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Artikel 7.39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heejt genomen. by de voorbereiding waarvan een mUieuelfectrap
port is gemaakt. onderzoekt de gevolgen van de betrokken activiteit voor het mUieu, wanneer zij wordt 
ondemomen ofnadat zij is ondemomen." 

De gemeente Schipluiden, Rjjkswaterstaat en/of de provincie Zuid-Holland 
moet(en) bij het besluit tot vergunningverlening aangeven op welke wijze en op 
welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde 
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo 
nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling, 
dat het Hoogheemraadschap van De!fland in het MER reeds een aanzet tot een 
programma voor dit onderzoek geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tus
sen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde 
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden ge
presenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaarten. Voor de presentatie 
beveelt de Commissie verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondge

gevens (die conclusies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een lite
ratuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartrnateriaal te gebruiken. topografische 
namen goed leesbaar weer te geven en een duidelijke legenda erbij te voegen; 

• de uitgewerkte alternatieven moeten zo concreet mogelijk gevisualiseerd wor
den bijvoorbeeld door middel van schetsen, fotomontages of maquettes vanaf 
belangrijke standpunten zoals bijvoorbeeld vanaf de bestaande bebouwing, 
de fietsroute en de A4. 
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10. SAMENVATTING VAN BET MER 

ArUkeJ 7.10, lid 1. onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten n ILlste: ~ee/l sGtmellvarl.illg die aWl een wgemeen {JubUek uoldoende ln2lcht geeft 
voor de beool'deltng van het muteueI/ectrapport en van de daal'in be chl'euen geuolgen uoor /let mIlieu 
uan de uoorgenomen aCliuiteit elluall de beschreuen altematiEuen." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooml wordt gelezen door besluit
vonner n in prekers en bet verclient daarom bijzondere aandacbl Bet moet 
als zelfstandig document leesbaar zlJn en een goede afspiegeling zijn van de in
houd van bet MER Daarbij moeten de belangrtjkste zaken zUn weergeg ven, zo
a ls: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenamen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste effecten voar het milieu bij het uitvoeren van de voargeno

m n a tiViteit en d alt rnatieven; 
• de vergelljking van de altem atieven en de argumenten v~~r de selectie van 

het MMA en bet eventuele vaorkeursaltematief; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieueffectrapport 

AfValwaterzuiveringsinstallatie in 
de Harnaschpolder, 

te Schipluiden 

(bijlagen 1 tim 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 februari 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt .gesteld om advies uit te brengen 

Commissie voor de Milieueffectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHt 

Directie 
Afdeling 
Ambtenaar 
Doorkiesnr. 
Telefaxnr. 

Water en Milieu 
Algemeen Beleid en Coordinatie 
Dhr. V. van den Broek 
(070) 44H582 
(070) 4417815 

Ons kenmerk DWM 139037 

's - Gravenhage , 3 februari 1998 . 

Onderwerp startnotitie van het Hoogheemraadschap van Delfland voor een 
nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie in de 
Harnaschpolder in de gemeente Schipluiden. 

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Burgemeester en Wethouders van 
Schipluiden en Rijkswaterstaat, directie zuid-Holland, doe ik u een zevental 
exemplaren van de op 30 januari 1998 ontvangen startnotitie met betrekking 
bovengenoemd onderwerp toekomen . 

Voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer z1Jn, afhankelijk 
van de te kiezen techniek, Gedeputeerde Staten van zuid-Holland of 
Burgemeester en Wethouders van Schipluiden bevoegd gezag. V~~r de vergunning 
in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is 
Rijkswaterstaat, directie zuid-Holland het bevoegde gezag. 

Op grond van de Wet milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten belast met de 
gecoordineerde voorbereiding en behandeling van het Milieu-Effectrapport . 

Ik stel u in de gelegenheid te adviseren met betrekking tot de inhoud van de 
op ·te stellen richtlijnen v~~r de inhoud van het MER binnen de in de 
bijgevoegde kennisgeving gestelde termijn. Gelet op artikel 7.14, tweede lid 
van de Wet milieubeheer zie ik uw advies ten aanzien van de richtlijnen 
uiterlijk 20 april 1998 tegemoet. Een exemplaar van de kennisgeving is te 
uwer informatie bijgevoegd. 

De Milieu 

' -- '-~ 
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Hel gebouw .an de Konl"",'kadt II me, he' openb •• , .... nnur bereillba,u vi. de ,ra",lijnen 1 en '!I 
en de bUilll"e" 11i. 65. 67. I' . 90. 95. 240. Oil'" en 242 . He' Ii'll' op ruim 10 minu,." lopen VII" ".tion De" HI .. g CS . 
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Kennisgeving van de startnotitie in Staatscourant nr. 28 d.d. 11 februari 1998 

Kennlsgeving 
Inspr .. k startnotltl. ~"I.u.ff.ctnpportag. 

Ondttwerp 
GtdepU1.e~rdt Sl.atel'll vln luld·Holllnd hebben. ten 
bthoc'lt v.u, eCI1 op te ntllen MItI.ue.ffectrapport (MER), 
op )Olanua.,1 19ge. etn "'rtnoth". In het kadtr yan de 
W~, milic:ubeheer (VIm) en de Welyerontreinlging 
oppervlaktew~tercn (Volvo) ontv~n9e:n v,.n hel 
Hoo9heemrlOd1C.~.P V,1In Otffllnd. 
Het Hooghee"..,,.chc.hap van Oelft.t\CI huh het voornemen 
om In 2003 In do H.rnuthpoldc-r In de ge.mecn\,. 
Schipluiden een nreuwt rnu.ll.ltlt ~n gebfuj~ Ie I'Jtmen 
vaor de lufvering vln ,rv,twu er Ull de HUOlf: Ie-glo. 
De bouw van ten nJ(tuw. AWlII"(lo'llw.I(!I~\j lverlnOl· 
inltall.tle) lIoor da- H~!Jle It-glo II nod1o. Omdlt di! 
b",unde AWZI koUUuH 'n S(htY~nJngtn nCel vold'ot l 
u n de vclt<hc,pu: Itd...,:llng u'lulIft tnoeYOlge hel 
lOl.lngcnbe-dufi Wvo utdelijk "fv,fw,U'" (In omd'al he1 
unbod' v,an ,fIr,lwttf-r de komcnde Jatan 1.11 tcen.eMen 
w,nwtge de unl19 Vln n'tuw~ woonwtjktn en b.ldriJ'itn· 
IC1nJnen. H. de ruU ... ", vm de nttuwe: AWZI 1.11 d.e 
btUllndto AWlI HOUHUn wordtn omgeboU'ffl1 • .tod., 
oot dtu lO"Jllule (met .. en vClmlndtJdt C41,,-dteh) 
un de verscherpte zutverlngselien ul voldoen. 

Mer op ma.t 
Ooor dt. ~yocgdo gua.gen wordt ecf'\ 'Met op malt' 
btlflh:f griocfd. 0 .. 9randged .. chlt hl •. N.n If dat ll'lhow 
tn ptoudute worden locgelneden op de bfl.n9,j'j"~te 
ge..-olgt" voor tilt mili eu, d. Ictut.tmooelrjkhedrn v,n de 
inIUill,fn,mct In d. btltkhVfllhtld v.n de beVOtodt 
IntUltU' •. I. In d.t bd.t" .ct<tten wfJ dt mnlcU.,ptettn g,'ukf 
tn gcul .hmede de. inp,udng In dt ontgeving ovclWtgel"d 
vln bell"9 om. in het MfA n.drilkkClUjlt (t bf1tucfe:'Itn. 

Procedure 
Voor due .aC1'vltth moeUn vcrgunnlngen wold.tn u nge. 
vraagd op grond 'It" d. Wm. oIfhanktliJk un dt 1. klutn 
technlek. blJ GedepUCUlde St."f\ """ Zuld·Holllnd 01 
8urgemeester en We:\hCHJden 'tin dt gtm.ttnte S(hipfuid'cn 

In op grond VIti d. WY4 btl dt M[nhttl V1n \/elitut en 
Wllen"u, (NjUw .. ttl1tut, direct!. ZuleS·Koll,nd'). 
\Ioord'I' due unw.g4:" In b.ehande"", kunn.n word~n 
genome-n dltt'lt door da Inlll,trtitlemervoOt du.e .actMlt l. 
Itn MER te WOlden opot.ltefd. Gt~lpu\eudf Suten V4" 

luJd·HoU .. t)d, BUJ9t1!murttr en Wtchovden VI" S<hlp!u1den 
"n d, mtMtef ""' .. n Yerkett In WittrUlit (JUIk.lwI1Cflll"~ 
direccle Zuld·Holland) zullen d. rlchllljnen opnellen 
wl;Ynn he\ MER ul motten yoldoen. 

In'ptuk 
Een leder Ita", alvorens de r1chtlljrien worden vastgeneld, 
oprnef"f~ef' ml ' bt-tfc'kklr\9 tot de inhoud van de richt
IIJMn "el'\b,,, ", .. ken un he. college v,an Gedeputeerdc 
St .. lf" ...... n Zuid.Holltnd. 0" ( ollege coOrd/nurt de voor· 
~ffldJ"9 en de beh.l'\d'el1ng ".n dea m.c-.t'prondurl!. 
qpmClrkl..,gcn kuft"ne" tOI tn met 16 fT\oIlrt 1998 
,thd hcllJJc wOfdt.n [ng;cdrtnd b I het (0".9" v. n 
(il!!depu1ettdt 't.un ",n Z"ld·Holl.artd. 
!'cub"l 906-02. lS01 t..P 'J.(jr.vuhtge ondorr vcrmtldi ng 
van DWM 139037. 

Uw p.r,oonl ~li:.. Of-gevenl wordtn nlll b.tktndgemukt 
Ib U daar in un ' plne b, jd btl dt. vln peuoonr/Jke 
gegf:V~ns ontdlnt. Ich,lhclllk.t opmefk'ngtn om vr.agt. 

Ooor d, Inhl.l,lefn,mtr, hl!!t Kooghttm'fld.Khap van 
Deln.lnd. WOfdcn op " f,bru.rt ,n op 26 I_brultl 199B 
in1olm.t.t!u\'Ond"cn over het VOOrnc.Mtn gtoroal'\.lseerd. 
Oeu Inform,atfuvonden worden 9thoudfn In 
De Hoornblocm, ICc;mlngln Jullanapleln 1 In eln Hoorn 
en begln"en om 20.00 UUf. 

Inng_ 
De st.nnothle voor de m,e.r,·pracedutt ligt met Ingang 
van 16 februlr11998 tot en met 16 murt 1998 op 
werkdagen ter Inzage: 
• tiJden~ klntooturtn biJ de Olrectie W.ttr en Milieu, 

1C0nlngsk. .. de 1 t. Den Hllg, Itamer D 437, 
ttl.nr. (070) 4416697; 

• tlldens k.ntoorulen bll "llksw.tustut, 
dlrectle ZuJd..HolI.nd, loompje. 200 te Rotttrdam. 
tel.nr. (010) ~2~31; 

• v.an 8.30.12.30 wr In het gemeentehul. van Schlplurden. 
K .. n,nburv-g 55 te Schlplulden, tel.nr. (015) 3804111; 

• tlJdttU bntooruft" blJ de Dlenrt Beheer & Milieu van 
dt gemunt, Dtlft. Ifdellng MIII~u, Staalweg 1 te Delft: 

• v,n 9.)1).12'.30 uut In van 1],30·16.00 uur blJ de 
Olemt Openbare Wertcen yan de gemeente Rijswijk. 
Burgemeester EI,enlun 315 .. RijswIJk, 
t.I.nr. (070) 3959830. 

• vaf'1 9,0()"12.00 uur In het gemeentehuis VAn De Lie" 
Hoofdstraat 6 te 0. lIer, tel.nr. (0174) 531300. 

• va" 0.30-12.30 uur in het gemeentehu/s van W'leringen. 
blj de receptie, Oorpslcade 1 te Wateringen. 
tel.nr, (0174) 291]00. 

Bulten kantooruren is in%.1gt van de ttukken mogelijk 
na telefonlsche afspraalc. 

Inllchtlngen 
Veor nadere Inlichtlngen en kople~n van van belangzijnde 
stukleen (dlt luUtl!! legen betaUng) kunt u tlch wenden 
tot mw. S. Vera.er, tel.nr. (070) 4416697. 

fen exemplaar van de startnotilie kunt u te/efoniJch 
aanvragen blJ het Hoogheemraadschap van Delfland. 
t.l.nr. (OlS) 2608330. 

I~{I 'r"'"I, ,./d·H.",", 
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Projectgegevens 

lnitiatiefnemer: Hoogheemraadschap van Delfland 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (coordinerend), Burgemeester en 
wethouders van Schipluiden en Rijkswaterstaat (directie Zuid-Holland). 

Besluit: vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlak
tewateren (Wvo). 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: D.21 

Activiteit: Afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 11 februari 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht: 20 april 1998 

Bijzonderheclen: dit project betreft een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (D-lijst) op verzoek 
van het Hoogheemraadschap van Delfland. In het richtlijnenadvies heeft de Commissie in het 
bijzonder aandacht gevraagd voor aspecten met betrekking tot landschappelijke inpassing, 
geluidhinder, stankoverlast, bodem en leidingentraces. 

Samenstelling van de werkgroep: 
fr. J.W. Assink 
fr. P. van Duutsen (voorzitter) 
ing. R.P.M. Jansen 
ir. M.B. Schone 

Secretarls van de werkgroep: mr. S. Pieters 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

I. 980224 C.J. Tetteroo Den Hoorn 980323 

2. 980302 n.n. Rijswijk 980323 

3. 980309 ir. B.K. van der Chijs Delft 980323 

4. 980310 N.W. Bisschop Delft 980323 

5. 980310 E.J. Vriend Rijswijk 980323 

6. 980308 Fietsersbond ENFB Delft 980323 

7. 980313 Belangenvereniging Harnaschpolder Den Hoorn 980323 

8. 980313 M.AM. Venneulen Den Hoorn 980323 

9. 980312 Gemeente Delft Delft 980323 

10. 980311 Vereniging Midden-Delfland Schipluiden 980323 

II. 980311 ir. P.W.M. van Velzen e.a. Den Hoorn 980323 

12. 980311 J.J.M. Arkesteijn Rijswijk 980323 

13. 980314 Hans Talmon Delft 980323 

14. 970616 Gemeente Den Haag Den Haag 980323 

15. 980317 AC. van der Sluys Den Hoorn 980323 

16. 980316 Gemeente Rijswijk Rijswijk 980323 

17. 980312 Klankbordgroep Sion Rijswijk 980323 

980331 Klankbordgroep Sion Rijswijk 980408 

18. 980315 A.M en J.W. Arkesteijn 980323 

19. 980315 ir. M.J. Woudstra-Brinkhuis Schipluiden 980323 

20. 980317 Waterbedrijf Europoort Maassluis 980323 

2I. 980310 dr.ir. B. Enserink en Den Hoorn 980327 
drs. R.A.H. Monnikhof 

22. 980311 G.L.M. van Vliet Den Hoorn 980327 

Verslag hoorzitting 19 en 26 februari 
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