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Geacht college,
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in
de gelegenheid om te adviseren over het milieueffectrapport over de bouw en exploitatie van
een multiplexbioscoop aan de Spuimarkt. Dat milieueffectrapport (MER), opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer Pathé, moet dienen voor een besluit over een vrijstellingsbesluit in de zin van artikel 19 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het MER is op 14 mei 2003 ter inzage ge legd2 . De werkgroep die namens de Commissie
m.e.r. voor dit project functioneert is dezelfde die eerder een advies aan u uitbracht voor
richtlijnen voor dit milieueffectrapport 3 . Deze werkgroep wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. De Commissie heeft vernomen dat naar aanleiding van het MER geen inspraakreacties of adviezen zijn binnengekomen.
Bij toetsingen volgt de Commissie een getrapte werkwijze: eerst inventariseert ze of het MER
voldoet aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen, daarna beoordeelt ze de ernst van de
tekortkomingen. Alleen als naar de mening van de Commissie informatie zou ontbreken om
het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit wordt gesproken van een essentiële tekortkoming. Dan adviseert de Commissie om het MER aan te vullen. Overige tekortkomingen vermeldt ze alleen voor zover ze kunnen worden voorzien van duidelijke aanbevelingen. Zo beperkt de Commissie zich tot hoofdzaken.
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het
MER concentreert zich terecht op verkeer en parkeren en besteedt daarnaast (beperkt) aandacht aan duurzaam bouwen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Het is een duidelijk geillustreerd en vooral compact document.

Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
3
Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
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De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop,
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
multiplexbioscoop Spuimarkt Den Haag
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