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Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgastransportleiding Beuningen-Odiliapeel 

Geachte heer Draaijers, 

De startnotitie m.e.r. Aardgastransportleiding Beuningen-Odiliapeel lag ter inzage van 26 
april tot en met 6 juni 2007. U bent toen in de gelegenheid gesteld om een advies te geven op 
deze startnotitie. Bij deze informeer ik u over het vervolg. 

Gasunie zal een milieueffectrapport (MER) opstellen voor <lit project ter onderbouwing van 
de benodigde bestemmingsplanherzieningen en de vergunningaanvragen in het kader van de 
Wet beheer rijkswaterstaatwerken en de Grondwaterwet. Bij dit project zullen 9 verschillende 
overheden zelfstandig richtlijnen vaststellen. 

Bijgaand sturen wij u de richtlijnen zoals ze zijn vastgesteld door de gemeente Landerd. Onze 
verwachting is dat andere overheden (nagenoeg) gelijkluidende richtlijnen zullen vaststellen. 
Zodra alle 9 overheden richtlijnen hebben vastgesteld zullen wij u een brief sturen met daarin 
een opsomming van eventuele afwijkingen van deze eerste vastgestelde richtlijnen. 

U kunt zelf de voortgang van het vaststellen van de richtlijnen volgen op onze website: 
www.bureau-energieprojecten.nl; klik in de navigatie op 'projecten' I 'Gasunie N-Z leiding' I 
'MER7 B-0'. Op deze website vindt u ook andere informatie over het project. 

Met vriendelijke groet, 

1{6ob-~ 
ir H.G. (Henri) de Brabander 
Manager Bureau Energieprojecten 

Bureau Energieprojecten 
Coordineert de vergunningverlening van grote energieprojecten met als doel de 
doorlooptijd van deze vergunnlngtrajecten te bekorten. 
Meer informatie: www.bureau-energieprojecten.nl 

Bureau Energleprojecten 
SenterNovem 
Postbus 93144 
2509 AC Den Haag 
T +31 (0)70 379 73 98 
F +31 (0)70 379 74 23 
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IN LEIDING 

N.V. Nederlands.e G.asunie heeft bet voomemen om tussen Beuningen en 
Odiliapeel e.en aardgasttansportleiding aan te leggen in combinatie met uit
breiding van het -compressors~Uon Rav.enstein en enkele a1 bestaande afslu1 ... 
teri.o.caties. Het betreft een ieiding van .c.irca z6,5 km met .een doorsnede van 
48 inch (120 cm.) en een maximale _gasdruk van 7:9,9 bar1. D..e .bestemmings
.plannen ·van de .gemeenten op -het ;Qekozen trace voor deze aardgasleidingen 
di.enen hierv.oor herzien te worden. Ook zijn .er vergunningen ·no.dig ·1n .het ka
der van de Wet behe.er ·rijkswaterstaatswerken -{Wbr) en de Gronawaterwet 
(Gww).. Ter .onderbouwing van de 'be.stemmingsplanherzieningen .en de ·aan
vragen van ·bovengenoemde vergunningen wordt een milieueffectrapport op-
.gesteld. · 

Vo.or de herzleriing van de bestemmingsplannen is ook de plan-m.e.r.
procedure van toepassing orndat de bestemmingspl.annen _het kader kunnen 
vormen voor project-m.e.r.-(beo.0,rdelings)plichtige besl.uiten op grond van de 
·Wbr.en Gww. Met het .doorlopen van de besluit-m.e.r.-procedure wordt tevens 
invumng gegeven aan de pro.cedurele .ei.s.en van eer. plan-m.e.L-procedure. 
O.ok inhoudelijk zullen aan de vereisten van beide procedures worden vol
daan. 

.. . 
Voor de \/Ybr-Nergunningen is .Rijkswaterstaat het bevo.egde gezag, vo.or .de 
Gww-vergunningen de provinci.e (_3eldedand en Noord-:Srabarit. De gemeen
ten Wijchen, Oss, Landerd, Grav.e,'.:Mill1,en Sir.it Hubert en -Siht AntMonis zijn 
bevoegd gezag waat het gaat .oln d¢ .herziening van een bestemmingsplan
·nen .. Bureau Energie Projecten2

, ond~rg~btacht bij Sent~rN.oyem3 , co.ordineert 
de bevoegde instanties. 

Bij brief van 18 april 2007 is de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(rn.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen 
voor het milieueffectrapport (MER). De m.e.r.-procedure ging -van start met de 
kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant nr. 51 d.d. 26 april 2007 
en 1n een aantal regionale en lokale weekbladen. 

De Commissie voor de m.e.r. heeft haar advies uitgebracht op 21 juni 2007. 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 
- vetder aangeduid als 'de .Commissie'. Het bedoelt aan te geven welke in
formatie het MER mo.et bieden om het miljeubelang volwaardig in oe besiuit
vorming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de start
.notitie. Oat wil zeggen dat dit advies .niet zelfstandig leesbaar is, maar in 
combinatie met de startnotitie moet worden gelezen. 

1 Per brief van 20 april 2007 heeft de Gasunie aangegeven dat het compressoratation bij Beuningen vervalt. Per brief 
vai;i 18 juni 2007 beeft de Gaaunie aangegeven om de eerst.e 7 km van het trace uit te voeren met een dubbele leiding. 
De effecten daarvan moeten worden aangegeven in het MER. 

2 Een samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZ, VROM en LNV. 
8 Een agent.'lcbap v!lll het ministerie van EZ. 



2. 

4 Zie bijlagt') .2. 

Via SenterNovem, Bureau Energleprojecten heeft de Commissie kennis ge
nomen van de in$praakreacties en adviezen4

• De Commissie ve.rwijst in haat 
advies naar een reactie .als die nieuwe inzichten naar voren brengt over sp.eci,. 
fieke lokale miReuomstandigheden of'te onderzoeken .altematieven . 

. De ri.chllljn van de Raad van de .gemeente Lande.rd voor het milieueffectrap... 
port voor de .aardgastransportle1ding tus$en 6euningen en Odiliapeel volgen 
hiema. Deze richtfijnen zijn voor eeri zeer groot deel conform het richtlijnenad
vies van de Cornrni$sie voor de milieueffeCtr.apportage. 
De ~tartnotitie gee:ft voor veel onde.rdelen aan wat in het MER aan de orde zal 
komen. Onderstaande richtlijnen zijn .gericht op di.e onderwerpen die in het 
MER een andere uitwerki·ng .of een andere aanpak ·beho.even dan in de .start .. 
notitie is -voorge$teld. VDor alle niet bieronder genoemde .onderwetpen is d.e in 
de ,startnotitie vot>rgestelde aanpak richtlijn voor het MER.. · · · 

Wat betreft de opzet van het MER wordt Gasµnie vel"Zocht het MER zodanig 
in te richten dat de waterger.elateerde .onderwe~pen gemakkelijk ter;ug te vin~ 
den "Zijn (ih eig.en waterparagrafen en/of door het opnemen van een index). Dit 
vergemakkelijkt het gebruik van het MER v.oor de Gww-vergunningverlening 
en bij het doorlopen van de watertoet$ bij bestemmingsplanheriJeningen. 

HooFDPUNTEN VAN HET 'MER . : 
,• 

De Raad van de gemeente Land~rd peschouwt de volgende punten al$ e.sM 
sentiele informatie -in het milieueffeofrapport . . Dat wil zeggen dat het MER on
voldoende basis biedt voor het meevyegen van het milieubelang in de besluit
vorm.ing, als de volgende informatie cmtbreekt: 

• Een onderboUwing van de keuze van het voorke.urstrace en de plaats van 
de ultbreiding van het compressorstation, met specifiek aandacht voor mi .. 
lieugerelateerde ,argumenten. 

• Een ade.quate g.ebiedsbeschrijving en (eco-logische) effectbeschrijving voor 
be~chermde ,gebiedeil, waaronder EHS-.gebieden en aardkundig.e waar-
devoll.e doorkruisingen. ·· 

• Een beschrijving van de effect~.n ,van de verschill.ende alternatieven op de 
veiligheid van mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoM 
schattingen dienen ~emaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven. 

• Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede af .. 
spiegeling is van de inhoud van het MER 
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3. 

.3.1 

.3.2 

ACHTERGROND EN BESLUJTVORMJNG 

·'°'chtergrond en doelstelling 

Achtergronden .en doeJstelJing zijn .in de startnotitie beschreven en kunnen in 
het MER Worden overgenomen. · 

Be.leidskader 

Natuurwetgeviog 
aeschrijf in het MER hoe de ;pr.oyincies Ge.ldedan<:t en Noord.;Brabant .de be
,s.chermin_9sr.egime$ v.oor de (Pr.ovinciale) Ecologis:che Hoofdstructuur en ·an
,der~ g.ebie.de.n met natuurwaarden toepassen1> .en welke consequenties .dit 
heeft voor de realisatie van de aar:dgasleiif!ng. Beschrijf eveneens hoe de pro-. · 
vincie in geval van effecten .op daze gebieden omgaan rnet comp.ensatie en 
saldering en Welke consequenties dit heeft voor de re.alisatie van de aardgas
leiding. 

Wetg~ving exteme veili.gheid 
De .huidige re,gelgeving vo.or exteme vei!ighe!d bij hogedruk aard_gasteidingen6 

wordt momenteel herzien. OtnQ.at bij de be$iuitvorming mo.et worden .uitge
gaan van de dan geldende regelge\(ing .dient het initiatief getoetst te Worden 
aan zowel de huidige als toekomstig~ r~gelgeving op het gebied van exteme 
veihgheid7. · · . ·. / ·.·· · . 

B.eleidslijn gr9t~ rivier~n . . . 
De beleidslijn grote rivieren peschrijft he.t .a:fwegingskader voor de toelaatbaar
heid van activiteiten in het rNierbed. Zij vormt het toetsingskader voor de ver
lening vo.or verg.unningen op grond vah de Wet beheer -rijk$waterstaatswerken 
in het rivierbed. Aang.egeven di.ent te wordeil welke consequenties deze be
le1dslijn heeft Vo.or de -realisatie van de aardgasleidin_g. 

Keur opp~rvlaktewateren en Ke.ur waterkering~m 
Voor .het kruisen van de Maasdijk is de Keur waterkerjng van toepassing, Voor 
_het doorkruisen van de waterlopen rs ontheffing vereist op grond van de Keur 
oppervlaktewateren. 

Regipnaal Plan Stadregi() Aroh~m-Nijmegen 2005-2()2() 
Het regionaal ruimtelijk beleid i$ vastg.elegd in het Regionaal Plan Stadsre.gio 
Amhem-Nijmegen 2005-2020. Dit Pl.an dient als beleidskader voor gemeente
lijke be.stetnrningsplannen. In het MER dlent aangegeven te worden welke 
consequenties dit plan heeft voorde realisatie van de aardgasleidingen8

. 

5 Bestced in dit verband ook aandacht aan de statll.9 en bet bescheuningsregime van natte natJJ.urparels_ Zie in dit 
verband de inspraakl:'ea~tie van ,bet Waterschap Ni. en Maas (inspraakreactie 2, bijlage 2) . 

. 6 Circulaire Zonering langs hoged.nik aardga!ltransportleidingen, 1984. 
7 De Minister van VROM heeft aangegeven in de .tweede helft van 2007 een voorstel te doen voor een AMvB 

'Buialeidingen'. Anticipeer bier zo goed mogelijk op. 
B Zie in dit verband ook de inspraakreactie van de Stadsregio Arnhem·Nijmegen (inspraalueactie nr. 1, bijlage 2). 

5 



4. 

4. 1 

4.2 

VOORGENOMEN ,ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Keuze vo,orkeurstrace en altematieven 

Geef .in het ME.R een onderbouwing van de traceke.uze en voor ge uitbreiding 
van het compressor.station. Geef daarbij inzicht in de karakteristieken van mer 
,gelijke traces ·el') µitbt~idings'llarianten van het .compressorstation, on.der meer 
Jn de len~tes .van ·.Po.orsn~dingen v,an (.ecol~i.sch, aardkundi.g .eh landschappe
lijk) .kwe_ts.baar ;g.ebled, de vo.et veiligh~id relevante toetsingsafstanden en de 
(techmsche en . pr.ocad.urele) IT)O.eOijkheidsgraad van de realisatie van de toU• 
te.s. Onderb_ouw vervolg.ens op grond :van we.Ike milieu- en andere overwegin
gen de ke.u:ze voor het voorkeur$trace en de plaats van de .. uitbreiding van het 
compressor.stati.on is gemaakt. · · 

Ge.et de .gevolgen aan van het niet realiseren van het compressorstation bij 
Heuningen voor de tracekeuze voor het traject Beuningen-Odiliapeel. 

Werk in het MER een tracevariant uit van een .ong.ebundelde doorsteek van 
oost naar west ten noorden van de A326, oaar aansl.uitend op -Cle westelijke 
variant. Deze variant is aanzienlijk korter dan de Jn de star:tnoiit1e voorgestelde 
doorste.ek onder Beuningen vari de zUidelijke naar de .hoordelijke vananl, en 
bovendien w(>rdt de EHS riiet doorsneden. 

Compressorstation , . . 
Geef ln het MER een beschrijving v.ari;:de bedrijfsvoering. van het uitgebreide 
compre$sorstation ·Ravenst¢in voor zover die nodig is om o.ok de milieueffec· 
ten van het gebruik van dit compr~ssotstfifion te kunnen beschrijven. 

;~· . 

• ·1 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Besteed bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) 
vooral aandacht aan minimaUsering van effecten door de fasering en wijze van 
aanleg, en tnogelijkerwijs door andere, realistische ruimtelijke varianten te 
.ontwikkelen c .. q. in beschouWlng te nemen9

• Aandachtspunten zijn: 
• de ruimtelijk ge;zien meest milieuvriendelijke tracevariant en plaats van 

liitbreiding vari het compressor~tation; 
• minimaliseting van nadelige ecolo.gische effecten tijdens de aanleg, bij

voorbeeld door .seizoensplanning of door keuzes in de W:ijze van aanleg 
(minimalisering van verstoring door geluid, li.cht en beweging in met name 
deJ;HS); . 

• cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke inpassing en de 
passage van waardevoUe landschappelijke elementen 10

; 

• woon- en leefomgevingskwaliteit: minimale overlast voor pmwonenden en 
minimale veiligheidsrisico's tijdens zowel de aanleg- als de gebruiksfase; 

o Zi.e in dit ,verband de suggesties gedaan door het Wa,terschap Aa en Maas m.b.t. de passage van de Maasdijk nabij 
Keent, de gemeente Oas m.b.t. de uitbreiding van het compressorstation Ravenstein en de dhr. Arts m:b.t. de 
uitb:reiding van het compressorstation. (inspraakreacties 2, 3 en 6, bijlage 2). 

10 Zie in dit verband de inspra~eactie va.n de Stichting Natuur en Milieu Landerd m.b.t. de passage van houtwallen en 
steilranden (inspraakreactie nr. 7, bijlage 2). 

6 



5. 

5.1 

• minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het studiegebied 
voorkomende en geplande functles11

; 

• rninimallsering van de breedte van de werkstrook, met name in kwetsbare 
gebieden; · 

.• minimalisering geluid .. en Jichthinder en landschappelijke inpassing van .de 
uitbreiding van het compressorstation en de afsluiterlocaties. · 

HUlDIGE $1TOATlE ·EN GEVPLGl;N VOOR 'HET MILIEU 

De startnotitle biedt een SPede richtl!jn voor de in het MER per deeltraject te 
beschrijven huidige .Situ~tie, al..llonome ontwik'l<elingen 12 en milieugevotgen yan 
het vopmemen en de altematieven. ·pr~senteer in het MER pet de.eltrajecfeen 
factsheet. 
ln de volgende paragr:afen warden in aanvulling op de startnotitie enkele ac
·centen gelegd voor de in bet MER te beschrijven rnilieuaspecten. 

Ge.ohydrologie, bodem en water 

Het studieaebied is oevarieerd in hooqteliqgino en wordi oekenmerkt door een 
afwisselin.9 van geologische afzetlingen. Beschrijf de (tijdelijke) gevolgen van 
de aanleg van de gastransportleic:Jinf,Jen 9p de bodemopbouw. 

In het MER dient het geohydrologisch' sy.steem in kaart te worden gebtacht. 
De geohydrologische beschrijving .dierit zich te richten op het gronc:Jwatersys· 
teem, met aandacht voor grondw;aterstr.omen en stromingspatronen (kwel en 
inzijging) en de .risico's van piping 13

. Waar relevant dient een t.elatie te Worden 
gelegd met de diepere geologische lagen. Speciale aand,acht is nodig voor de 
gebieden met 'natte natuur' en de Peelr:andbreuk. 

Geef inzicht in de ·effecten van gr;:lven en bronbemaling op het geohydrolo
gisch systeem (onder andere op inziJg'ing en, indien van toepassing, water
winning). Dit kan g.eTllustreerd worden aan de hand van contourkaarten van ·de 
(freatische) grondwaterstandveranoedng. Ga ook in op de rnogelijke aantas
ting (verdroging) van waardevolle bociiemtypen of geologische lagen, zoals in 
geval van de doorsnijding van de .. Peelrandbreuk~4 . Besteed eveneens aan
dacht aan de eventueie effecten van het testen van de leidingen. 

11 Zie in dit verband de inspraakreactiii van h!!t Waterachap Ali .en Maas en de Sti<;hting Natuur en Milieu Landerd 
waarin wor.dt gewezen op de ~kamstige verhetering van de Maasdijk bij Keent en reserveringen en planvorm.ing 
m:b.t ecolpgisc'he verbindingE!wnes en wat.erbergmg'(inepra;i:krea:ctie1:1 nr. 2 en 7, bijlage 2). 

12 Uit .de in8praakteactiee blijkt dat de aut.oilome ontwikkeling zpals weergegeven fo de startnotitie _n,iet geheel 
actueeUjuist is. Zie in dit verband de inspra!ikreacties van de S.tadsregio Arnhem Nij:megen (uitbreiding Wijchen; 
be<ldjventerrein ten noorden van Bijsterhuizen) en het Waterschap Aa en Maas (clijkverbetering, beekherstel, 
waterberging e.d.) Cinspraakreacties 1 en 2, bijlage 2). 

13 Met name relevant in verband met de passage van de Maasdijk ilabij Kent (zie inspraakreactie van het Waterschap 
A». en Maas (insprailkreactie DJ.". 2, bijlage 2). 

14 Zie in dit verband de inspraakreacties van het Waterschap Ali en Maas en de Stichting Natuur en Milie.u Landerd 
unspraakreacJ.ies nr. 2 en 7, bijlage 2). 

7 



.5.2 Natuut 

Huidlg~ ;situatie 
Neem in het MER. .kaarten op waarop de Jigging van de EHS-::gebieden .en ·an
dere gebi.eden met e.en beschermde status duidelijk ,staat aangegeven. 

Geef :OOk (op kaart) een duid¢1ijk beeld van voorkomen en verspreiding van 
doeltypen en <toelsoorten in de i::HS~gebieden. Bied inzicht in pe ecologJsche 
relaties .in deie .gebleden .(functie al$ lee{gebled, ecohydrologis.che r:elaties) en 
de mate van kwetsbaarheid van de:ze relaties. lndien geen actue·re gegevens 
beschikbaar z:fjn wordt geadviseerd e.en aanvullend onderzoek uit te voeren in 
de:ze g.ebJeden. 

E:ffecten 
Het MER dient inzicht te bieden in de ecologlsche .effecten van ,de v~m;chillen
de altematieven voor ·zowel g.asleJciing als uitbreiding van het compresst>rsta
tioh . . Ga daarbij in op de tijdeltjke effecten "in de aanlegfase (zeals effecten van 
verstoring door geluid, verlichting en vervoersbewegi119en) en op de langere 
termijneffecten van ve~graving (zoals verstoring van de profielopbouw). G.a 
eveneens in op de effeCten van bronbemaling. Beoordeel de reg.eneratiemo
gelijkheden van (karakteristieke) habitats in termen van kwetsbaarheid, 
.(on)vervangbaarheid en hersteltijd. 

Ten behoeve van .een mogelijke onthef:fings.aanvraag ingevolge de Flora- en 
faunawet zµllen de nadeHg.e effecten·op beschermde soorten in kaart rnoeten 
w.orden gebracht. .Geef in het .MER .aan .of .op grond van de beschi.kbare infor
matie te verwachten is dater een .PJ)t~effiog aangevtaagd moet Worden en .of 
het aannemelijk is dat deze verleend kari,worden. 

G.eef aan welke ruimte d.e planning vbor de aanleg en ingebruikname van de 
.Qasttansportleidingen laat om milieueffecten (met name effecten op de natuur) 
zove.el mogelijk te vermijoen 15

• 

5.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Gezien het karakter van het studiegebied .dient speeifiek aandacht uit te gaan 
naar .landschap (inClusief aardkundige/geomorfologische waarden), cultuurhis
torie .en archeologie. Beschrijf .in het ·MER de ·betekenis en de relatieve zeld
zaamheid van de landschappelijk, cultuurhistoris.ch en archeologisch waarde
volle elementen in (de directe orngeving van) het plangebied, waarondet bij
voorbee.ld het Selvederegebi·ed 'Land van Maas en Waal', het Gea-object 'Ri
·vierduinzandcomplex Wijctien' .en het ProVinciaal waardevol landschap 'Ri
vietduin Wijchen-Betgharen'. De beoordeling van het .trace(s) dient hierop te 
zijn toegespitst. Denk bijvoorbeeld aC)n aantasting van gaafheid en samen
hang. Speciale aandacht verdient het landschappelijke effect en de visueeJ
ruimtelijke inpassing van de uitbreiding van het compressorstation Ravenstein 
en de afsluiterlocaties. Geef bijvoorbeeld aan in welke mate de uitbreiding van 

16 Daarbij kan gebruik geinaakt worden van de natuurkalender val) het mllmiterie van LNV. 

8 



het compressorstation verdiept kan warden aang.elegd alsmede de wenselijk
heid daarvan. 

Geef aan hoe bij planontwikkeling en uitvoering rekening zal warden gehou-
.den met aanweit~ewaarden. · 

SA Veiligheid 

6. 

In .de startnotitie staat al aan_gegeven dat .. een veili_gheidsanatyse van de voor .. 
genomen activiteit wordt ~uitgevoerd (plaatsgebonden risico en groep.srisico). 
Sesteed in ·het MER Emerzijd.s aandacht aan het -risico van de :gastransportlei
ding voor de omgeving .erLanderzijds aan het rislco van acti:viteiten in de om-
g,eving voor de g.astransportleid.ingen. . · 
Da"r u•aar .... ~Q'""'We· 11en \f'O .. dt V"·n d'"'" ·to"t,.·'1ngS'""~St. a· nn rfren' ~a· ng;...Q"' '"'n t~ . ~-· ,Y. .a1_1 9" ·. ~ .- ! __ y I . -·~- 'G ·, v ·o I. -~:u -: .• HA ~ .: .l :_Cl .. ·~: .c:vis;::.· ·- • 

worden waarom de toetsingsafstand niet gerealiseerd kan worden. Hierbij die
nen de planologische, techn.ische .en economlsche belangen beschouwd te 
warden. 

Geef aan of de uitvoering van dit initiatief kan leideil tot tijdelijke of permanen
te gebruiksbeperkingen voor activiteiten in .de omgeving van de gastransport-
1..,.irlinn""n · . . 
·~·~·· . .,~· .. 

Op basis van de to.etsingsafstand .en. b€iliouwingsafstand zal in het MER dui
delijk worden gemaakt welke eventueJe v~ili.gheidsknelpimten er zijn. Geef 
aan hoe dei:e knelpunten zullen wor:di9n ()pgelpst. Geef d.aarbij inzicht in het 
ruimtebeslag van de nieuwe leidinQ, en van het .cornpressorstation na uitbrei
ding (zonering) en de maiatregelen die worden .getroffen om het rliimtebeslag 
.te minimaliseren, waarbij de 'venigheid van omwonenden gewaarborgd blijft. 
Treed over bovenstaande aspecten1

· in contact met de lokale en regi.onale 
hulpverleningsdiensten. 

OVERIGE HOOFOSTUKKEN VAN HET MER 

Voor de onderdelen "vergelijking van alternatieven", "leemten in milieu
informatie", "evaluatieprogramma" en "samenvatting van het MER" kunnen de 
wettelijke vereisten al.s richtlijn voor'het MER gebruikt warden. In aanvulling 
hierop is het ten a~rtzien van de vorm en presentatie van belang: 
• De vergelijking van varianten zo duidelijk mogetijk te presenteren met be

hulp van tabellen, figuren en kaartmaterlaal. 
• Pe samenvatting is het deel van he.t MER dat vooral wordt gelezen door 

besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere 
aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn 
en een goede afspiegeling Z:ijn van de inhoud van het MER. 
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.BIJLAGE"N 

bij het .advie$ vooriichtlijnen voor ·het mmeueff.e.ctra.pport 
Aard9.astnmsportleidin.g· Beuningen-Odili~peel 

1, Advie.s voor. rich~lijnen van de ·.Cor_nmissi~_vo<>rde m.e.r. .d;d. 21 juri! 
2007 (nret .b11gev.o.egd, maar hggen b1J de raadstukken o.p gebrm-
kelijke :wijze ter inzage). . 

2. Ontvangen ·inspraakreaciies .. en adviezen (nlet bijgevoe.gd, ma.ar Hg
geh bij .de r:aad.stukken op g_eb~.uikeJijke W!jze tet inzage) . 
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