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Voonwoonn

HetJaar 1993 isweergekenmerkt door een hoog activiteitenniveau. Commissie-
leden en secretariaatsmedewerkers hebben hard gewerkt aan de kwaliteit van
de adviezen. Het bewaken van die kwaliteit is en blijft de belangrijkste zorg.
Efftciënt en effectief gebruik van tijd is daarbij van groot belang.
Met haa¡ richtliJnenadviezen kan de Commissie een biJdrage bliJven leveren,
enerzijds aan de kwaliteit van het MER, anderzijds aan de toegankelijkheid
ervan.
Het is een voortdurende uitda$ng in de adviezen dejuiste balans te vinden
tussen de technische inhoud en het raakvlak met de bestuurlijke verantwoor-
deliJkheden.
Van groot belang is dat de initiatiefnemer het nut van het instrument m.e.r. er-
kent. Dat bliJft de voorwaarde voor het welslagen van de m.e.r.-procedure als
onderdeel van het gehele besluitvormingsproces. Blijven werken aan dat erken-
ningsproces is nog steeds wenselijk.
In 1993 zijn de.eerste landinrichtingsprojecten gestart. Naast deze nieuwe
categorie is ook, zijhetop proefbasis, adviseringvan Ontwikkelingssamenwer-
kingsprojecten onder de paraplu van de Commissie gekomen. Deze advisering
wordt organisatorisch en buclgettair scherp gescheiden van de Nederlandse
activiteiten, waarbij echter wel gezorgd wordt voor eerr maximale kennis- en
ervaringsoverdracht. De eerste projecten bevestigen de waarde van de ingezette
Nederlandse ervaring, maar tonen ook aan dat de formuleringvan de adviezen
toegesneden dient te zijn op de volledig andere l\¡ensen en behoeften dan in
Nederland. De eerste indicatie is wel dat het MERals sturingsmechanisme ook
hier van groot belang kan zijn.
Met de verdere uitbouw van bestaande en nieuwe verantwoordeliJkheden be-
looft 1994 een interessant jaar te worden.

ir. P. van Duursen,
voorzitter van de Commissie voor de m.e.r.
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SeuplwertnYc

Inleldtng

Deel 7 van dit Jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden van de
Commissie voor de milieu-effectrapportagetl in 1993.

Deel 2 van dit jaarverslag bevat drie artikelen over actuele ontwikkelingen.
De thema's zijn:
. Vergelijking van alternatieven
. M.e.r. en recreatieprojecten
. Het MER op maat: informatie voor de besluitvorming

De bijlagen in Deel S geven informatie over de personen die bij het werk van
de Commissie waren betrokken als Commissielid, als adviseur, als (plaatsver-
vangend) voorzitter, bij het secretariaat of in het bestuur van de Stichting Bu-
reau Commissie voor de m.e.r. Daarnaast is een lijst opgenomen met in 1993
uitgebrachte adviezen en worden gegevens verstrekt over de fasen waarin de
proJecten zich bevinden.
Gegevens over alle m.e.r.-projecten zijn opgenomen in een los verkrijgbaar bij-
lagerapport.Deze biJlage is ingekort ten opzichte van vorige jaarverslagen. Van
proJecten, waarover voor 1993 besluitvorming heeft plaatsgevonden of die voor
1993 opgeschort zijn, wordt alleen nog maar vermeld dat de informatie in het
jaarverslag over 1992 is opgenomen.

Deel 1: Overzicht van werkzaamheden

In 1993 bracht de Commissie 171 adviezen uit: lOl adviezen voor richtlij-
nen, 68 toetsingsadviezen eî 2 adviezen over evaluatierapporten. Dit aantal
betekent een voortzetting van de trend van de laatste Jaren: jaarlijks een
flinke groei van het aantal adviezen (in 1991 respectievelijk f992 werden in
totaal IOO en 143 adviezen uitgebracht). Ten opzichte van 1992 is het grote
aantal projecten in de fase van het MER-opstellen (het stuwmeer) weer ge-
groeid, zij }:et minder spectaculair dan in voorgaande jaren.
Over 116 proJecten is inmiddels een besluit genomen. Bij 58 proJecten is de
procedure (in ieder geval tijdelijk) opgeschort.

De Commissie gaat niet altijd meer in op verzoeken om een MER voor te
toetsen. Er zal alleen nog worden ingegaan op dergelijke verzoeken als het
gaat om een nieuw type project of als in de richtlijnenfase de Commissie een
bijzonder punt bij een project heeft aangedragen.
Evenals in 1992 heeft de Commissie bij ongeveer 2Ùo/o van de uitgebrachte
toetsingsadviezen geadviseerd om het MER aan te vullen.

I Hierna te noemen'de Commissie'
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De Commissie is een overeenkomst aangegaan met het Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Za-
ken. De overeenkomst houdt in dat de Commissie bij een aantal Nederlandse
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, waarbij m.e.r. wordttoegepast, zal ad-
viseren. De overeenkomst geldt in principe voor een periode van drie jaar.

Deel 2: Inhoudelijke ontwlkkelingen

Vergelijking u an olternotíeuen
Een vergelljking van alternatieven is een verplicht onderdeel v¿rn een MER.
De Commissie constateert dat deze vergellkingen nogal eens te wensen
overlaten, terwijl dit de kerninformatie uit een MER bevat. In dit artikel doet
de Commissie een aantal handreikingen aan de opstellers van MER'en voor
dit onderdeel. Deze worden geillustreerd met praktijkvoorbeelden ontleend
aan door de Commissie beoordeelde MERen. Beschreven wordt, welke
mogelijkheden er zijn om een vergelijking van alternatieven te presenteren.
Voor- en nadelen van mogelijke oplossingen worden kort aangegeven en
geillustreerd. Hieronder worden enkele aanbevelingen uit het artikel ge-
noemd:
- Een goede presentatie is van groot belang.
- Presenteer alleen de relevante alternatieven met hun milieugevolgen. Maak

hiervoor gebruikvan duidelijke tabellen, waarin ook de basisinformatie kan
worden gepresenteerd.

- Presenteer een (samenvattende) overzichtstabel waaruit de besluitvormer
een snel en duideliJk beeld krijgt van de belangrijkste reultaten, maar ver-
werk in deze tabel zoveel mogelijk basisinformatie.

- De vergelijking van alternatieven moet gericht zijn op het beantwoorden van
de kernwagen, die biJ de besluitvorming van belang zijn.

De toegeuoegde waørde úo;n m.e.r. bij recreatie-projecten
De Commissie heeft sinds haar bestaan over 52 recreatieprojecten geadviseerd.
Intussen zijn 11 proJecten gestaalrt. Over slechts 13 projecten is de besluitvor-
ming afgerond.
Een groot deel van de recreatieprojecten bestaat uit golfbanen, al dan niet in
combinatie met ander recreatieve voorzieningen. De overige projecten betreffen
themaparken, stadions, dagrecreatie en jachthavens. Bij het opmakenvan de
balans van het nut van m.e.r. bij recreatieprojecten komen de volgende punten
naar voren:
- M.e.r. heeft ertoe geleid datveel inititiatiefnemers hun oorspronkelijke plan-

nen hebben aangepast. Hierbij komt het voor dat door aanpassing van het
plan, meer dan dat bij andere m.e.r.-projecten het geval is, negatieve mi-
lieu-gevolgen worden omgezet in positieve gevolgen. Door m.e.r. is meer
aandacht gekomen voor een milieuwiendelijke inrichting en beheer.

- Recreatieprojecten worden veelal door particulieren gerealiseerd. Dit bete-
kent dat locatie-alternatieven vaak niet aan de orde zijn. De meerwaarde
van m.e.r. ligt dan noodgedwongen op inrichtingsniveau.

- De besluitvorming over recreatie met m.e.r. is vaak gekoppeld aan het vast-
stellen van het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan kunnen ruimte-
lijke functies goed worden vastgelegd. Specifieke voor het milieu belangrijke
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zakenkunnen hierin niet geregeld worden. De Commissie adviseert dan ook

deze kwesties in een latere fase van de besluitvorming op te lossen.

ÍIet MER op møat: informøtie uoor de besluituorming
De in het VteRUi¡eengebrachte informatie dient om het milieu eenvolwaardige

plaats te geven Ui¡ a. besluitvorming door het bevoegde gezag.In de praktijk
blükt dat het niet vanzelf spreekt welke informatie daartoe relevant is.

mãit artikel worden een aantal knelpunten hieromtrent besproken en worden

aanbevelingen gedaan:
- Aanscherping van milieunormen heeft tot gevolg dat alternatieven zich bin-

nen steeds smallere marges bewegen. Ruimte voor alternatieven, inclusief
het meest milieuwiendelijk alternatief, kan dan gezocht worden op andere

gebieden: bijvoorbeeld gebruik van grondstoffen en energie, het vervoersas-

pect en doelmatigheidsaspecten van de afualverwijderin$'
- Met name bij MER'en ten behoeve van vergunningen, waarvoor veel ge-

detailleerde informatie nodig is, bestond de neigin$ veel details in het MER

op te nemen. Aanbevolen wordt het MER beknopt te houden en alleen te

richten op de hoofdzaken van het voornemen.
- Dezeaanbeveling geldt nadmkkelijk ook voor MER'en voor een aantal kleine

(afualverwerkende) inrichtingen die op grond van EG-regelgeving m.e.r.-
plichtig zijn geworden en nauwelijks milieu-effecten teweeg brengen.

- W"tt"f¡ke regelingen bieden niet altiJd mogelijkheden om alle relevante

milieu-effecten via het besluit te reguleren. Voor deze problematiek van
'witte vlekken'worden in het artikel enkele voorbeelden van pragmatische

oplossingen genoemd.
BiJ het tot stand komen van de m.e.r.-regeling is hiermee rekening ge-

houden en is een regeling getroffen in de vorm van de zogenaamde uerntím-

de beslíssingsgrond.slng, dat bevoegd gezagonder bepaalde voorwaarden de

mogelijkheid biedt om voor de witte vlekken maatregelen te treffen. De mo-

gelijkheden die dit wetsartikel in de praktijk kan bieden zijn echter nauwe-

lijks verkend.
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Sun¡n¡env

Introductlon

Part 7 of this annual report gives an overview of the activities in 1993 of the
Commission for Environmental Impact Assessment (EIA)'].

Port 2 contains three articles regardkrg recent developments. The subJects
are:
* Comparison of alternatives in environmental impact statements (EIS)
* The added value of EIA for recreation proJects
* The custom-made EIS; pertinent information for the decision-making

The appendices in Pø;rt 3 give information about the persons involved with the
work of the Commission as member of the Commission, as advisor to the
Commission, as (deputy) chairman, with the secretariat orinthe management
of the Foundation of tlle Commission for ElA.
The appendices also include a list about the advices submitted in 1993 as well
as information about the state of progress of individual projects. Short
descriptions of most ElAprojects are presented in a separate appendix (n¡. 7).
This appendix has been abridged with regard to past annual reports in that
any proJects which were concluded with a decision in or before 1992 have been
omitted from the appendix. For such projects only a reference is made to their
full description in appendix 7 of tl e annual report on 1992.

Part 1: Overvlew of actlvltles
In 1993 the Commission issued 171 advices: f0l scoping advices, 68
reviews of EISs and 2 advices on post-proJect evaluation reports. This
number shows a continuation in the increase of ELAs starting every year
since 1987 when EIA was formerly introduced in t]re Netherlands. Also, the
number of ElAs which has not yet reached the reviewing stage has grown
again, although not as spectacularly as in previous years. By the end of
1993 decisions have been made on 116 projects. In 58 projects the procedu-
re has been cancelled or suspended for a considerable period.
The Commission has decided to change her attitude towards reviewing
drafts of EISs. From now on, the Commission will only honour a request for
a pre-review if the EIS describes an entirely new type of activity or if the EIS
includes an aspect which the Commission introduced in the scoping stage.
In 1993, the Commission found in 20 percent of the reviews substantial
deficiencies in the content of EISs thus resulting in the supply of additional
information to the EIS by the proponents.

In July, the Commission has entered into ¿rn agreement with tlle Directorate
General for International Development Cooperation (DGIS) of the Ministry of

Hereinafter referred to as 'the Commlsslon'. In this summary, the term EIA applies to tlre procedure whlch leads
to a decislon about a propsed activity, whereas the term EIS (environmental impact statement) refers to the
maln document that is produced during thls procedure.

2

-b-



Foreign Affairs. This agreement stipulates that at the request of the Minister
for Development Cooperation, the Commissionwill submit advice for a selected
number of development cooperation projects which need to be subjected to EIA.
Initially, the agreement will be in force for a period of three years. Towards the
end of the three year period tl:e results will be evaluated to decide upon further
action. So far, one scoping advice has been submitted to the Minister for
Development Cooperation (about a drinking water project in Yemen) and two
more advices on projects in Pakistan and Ecuador were in progress.

Patt,2 Developments ln EIA
Compøríson oJ alternøtiues
A comparison of alternatives is an obligatory part of an EIS. The Commissi-
on notes that in some EISs these comparisons fall short of the objective in
tllat this section of the EIS together with the chapter on the alternatives,
forms the heart of the EIS. With this arlicle the Commission intends to
hand some suggestions to those persons in charge of drafting EISs. The
suggestions are illustrated by examples drawn from reviews of EISs by the
Commission. Possible ways to prevent the comparison of alternatieves are
presented in tabulas form. Advantages and disadvantages of the various
solutions are described and illustrated. Some important recommendations
include:
- Clarify tlle steps in the development of alternatives.
- Present only ttre relevant alternatives with their environmental consequen-

ces. Selection criteria are offered.
- Make use of clear tables, in which tlle basic-information is represented.
- Take care that the information in the comparison is simplified and

interpreted enabling the decision-maker to obtain a quick and clear
overview.

- Aim at answering the key questions pertinent to the decision-making.

Tlne addeduo.lue of EIAfor recreetionprojects
EIA has been applied in total to 52 recreation projects. Decision-making has
been completed for only 13 proJects, whereas 11 projects have been cancelled.
The remainder is still in progress. The maJority of projects concerns golf
courses, in some cases associated with other types of recreational facilities. The
remaining proJects pertain to theme-parks, stadiums, outdoor recreation and
marinas. The application of EIA gives rise to the following observations:
- Compared to other types of proJects, a larger number of proponents has

adapted their original plans resulting in an implementation which is more
füendly to the environment.

- In the main, proponents are private developers, who have a specific site
under study for development. Therefore, site alternatives are usually not
considered. The resulting ElAs are restricted to the environmental
consequences of the lay-out, operation and maintenance of the facilities.

- The pertinent decision for which the EIAs are carried out, pertains to
municipal land allocation plans which mainly determine physical planning
aspects. Environmental measures related to the operation and maintenance
of facilities cannot be arranged easily in such land allocation plans. In order
to overcome this problem, the Commission for ElAusually recommends to
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arrange the necessary environmental measures in secondary arrangements
between the municipal government and the private developer.

T|ne custom-møde EIA: pertinent informationfor the decí-sion'moking
The maJor objective of EIA is to offer the environmental interest an equal place

amongst other interests in the decision-making process. The EIS must present
the competent authority with relevant information in order to Judge the
environmental consequences of a proposed activity. In this paper some factors
are considered which determine the pertinence of the required information:
- Due to stricter environmental controls and standards, alternatives move

within ever smaller margins. Room for alternatives, including the alternative
which is most friendly to the environment, gradually shifts from the
application of technical measures to e.g. the use of raw materials and
ener$¡, transportational aspects and the effectiveness of waste disposal.

- EISs in support of environmental licences should refrain from duplicating
superfluous technical details which form part of the licence applications.

- As a result of tlle direct application of the EC guidelines for EIA in the
European Union, ELA must be applied also to certain small scale acitivities
(such as small facilities for the disposal of hazardous wastes). The EISs for
such activitieð can be concise in recognition of their limited scope of impact.

- The ElA-regulations allow decision-makers to demand the description of all
significant impacts including those impacts which are not covered by
environmental controls and standards.

-7-





DEEL 1: OVERZICHT VAN WERKZAAMHEDEN

1. Inleiding

2. Uitgebrachte adviezen

3. Overige werkzaamheden en ontwikkelingen

-9-





I I¡r¡,pror¡Yc

De Commissie voor de milieu-effectrapportagesl heeft in 1993 meer adviezen
uitgebracht dan in de voorgaande jaren. Dit betekent een voortzetting van de
trend, Daarnaast hebben zich een aantal ontwikkelingen in het werkveld van
de Commissie voorgedaan. Eén daarvan is dat de Commissie, met de instem-
ming van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer MROM) en van l.andbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), per l juli
1993 een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met het Directoraat-
Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buiten-
landse 7a.ken. Deze en andere ontwikkelingen in de werkzaamheden van de
Commissie worden behandeld in Deel I van ditJaarverslag.

Deel 2 bevat drie artikelen over een aantal actuele inhoudelijke thema's, te we-
ten vergelijking van alternatieven, m.e.r. en recreatie en m.e.r. en besluitvor-
ming.
Het hoofdstuk Vergelijking van alternatieven' in de milieu-effectrapporten
(MER'en) is, naast de samenvatting, waarschijnlijk het best gelezen hoofdstuk
in een MER, omdat het de essentie van de resultaten van het onderzoek
weergeeft. De ervaring leert dat de wijze waarop dit wordt vormgegeven in een
groot aantal gevallen niet voldoet.
De bijdrage 'Vergelljking uanalternatieuen' in ditjaarverslag doet aanbevelingen
voor de te hanteren methodieken en is bedoeld als handreiking aan opstellers
van MERen.
Het thema 'M.e.r. enrecreatíe' geeft een overzicht van de rol die m.e.r. speelt bij
recreatieprojecten.
De Commissie streeft ernaar maatwerk te leveren en haar adviezen toe te
spitsen op de besluitvorming. Het artikel 'Het MER op maat gaat in op dit
thema.

In Dcel 3 zijn de bijlagen opgenomen. Hierin is meer specifìeke informatie over
de Commissie, het secretariaat en de projecten verwerkt. Informatie over de
stand van zaken van de m.e.r.-projecten is in een los verkrijgbaar bijlagerap-
port opgenomen (bijlage 7). Deze bijlage is ingekort ten opzichte van de vorige
jaarverslagen. Het was gebruikeliJk om van alüe projecten een overzicht te ge-
ven. Door de sterke stijging van het aantal projecten is dit niet meer mogelijk.
Er is gekozen om slechts de lopende projecten op te nemen. ProJecten u/aarover
vóór 1993besluitvormingheeftplaatsgevonden, of dievóór 1993zijngestaakt,
worden niet meer in deze bijlage opgenomen. Dan wordt vermeld dat de meest
recente informatie over het betreffende project in het jaarverslag over 1992 te
vinden is.
Indien de Commissie ná de besluitvorming toch weer bij een project betrokken
is (bijvoorbeeld bij advisering over de evaluatie achterafl is de projectbeschrij-
ving wel opgenomen in deze bijlage.

In hetJaarverslagwordtverder gesproken over'de Commissie'. Milieu-effectrapportage wordt afgekort tot m.e.r
en milieu-effectrapport tot MER.

3
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UrtCpnneCHTE ADvIEZEN

KwantitatÍeve ontwikkelingen

Aantal adviezen

In 1993 bracht de Commissie 171 adviezen uit. In 1992 en 1991 waren dit res-
pectievelijk 143 en IOO adviezen. Dit betekent dat de süjging van het aantal
jaarlijks uitgebrachte adviezen zich voortzet (zie ook figuur 2.1).

F\gutr 2.1: Aantal uitgebrachte adviezenal per jaar tot en met 1993

4

5

6

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Het aantal richtlijnen- en toetsingsadviezen bedroeg in 1993 respectievelijk
lOl5l en 6861. Daarnaast werden twee adviezen uitgebracht over evaluatierap-
porten (projecten lO2 en 2221. Adviezen over ontheffingsaa.nwagen werden dit
Jaar niet uitgebracht. In 1993 zijn 18 proJecten gestart, waarvoor nog geen

Hierbij zijn alle door de Commissie uitgebrachte adviezen meegerekend. Dit betekent dat naast de verplichte
adviseringen ook ziJn meegerekend de adviezen in het kader van de vriJwlllige m.e.r.-procedures, de
onthefflngsprocedures, procedures tiJdens het interimbeleid (periode 1981- 1986), procedures in het kader van
landinrichting, procedures diefeiteliJkgeenm.e.r.-procedureziJn, maareendaarop geliJkende procedurevolgen,
alsmede de internationale proJecten.

Dit aa¡rtal is i¡rclusief:
. twee adviezen voor vriJwillige procedures (proJecten 479 en52l);
. zes adviezen voor landinrichtingsproJecten (proJecten 539, 540, 542, 545,550 en 536);
. één project op basis van een provinciale m.e.r.-verordening (project 502);
. vier aanvullende richtliJnenadviezen (projecten 253, 30l, 390 en 394).

Dit getal is i¡rclusief twee aanvullende toetsingsadviezen (projecten 336 en 367) en één biJzonder toetsingsad-
vies over een rekenvoorschrift, vooruitlopend op het MER (project 334).
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advies voor richtlijnen is uitgebracht; voor 19 projecten in de toetsingsfase was
op 3l december 1993 nog geen toetsingsadvies uitgebracht.
In figuur 2.2 is het aantal uitgebrachte adviezen tot en met 1993 weergegeven,
uitgesplitst naar type advies.

pguur 2.2: Aantal uitgebrachte richtliJnen-, toetsings-, ontheffings- en eva-
luatie-adviezen per jaar tot en met 1993

110

100

90
aantal

adviezen 80

70

60

50

40

30

20

10

0
r/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Dtt aantal verschlt van het aantal adviezen; ieder project is maar één keer geteld.

Hetbetreftprojectnrs. lOf, lO2, lO3, lll, l12, l16,en 117.

Het betreft proJectnrs. 128, 156, L74,246, en278.

1992 1993

ffi evaluatie

De stijgingvan het aantal adviezen is voor richtlijnen- en toetsingsadviezen on-
geveer gelijk. Omdat het aantal richtliJnenadviezen groter is dan het aantal
toetsingsadviezen betekent dit dat het 'stuwmeer' van projecten (projecten
waarvoor richtlijnen zijn vastgesteld, maar waarv¿Ìn de toetsing nog moet
plaatsvinden) nog steeds toeneemt.
Bü 58 projecten is de m.e.r.-procedure voortijdig afgebroken of voor langere
tijd opgeschort.
Het totaal aantal projecten, waarover de Commissie tot nu toe heeft geadvi-
seerd, bedraagf 465?1. De proJecten waarover is geadviseerd betreffen:
. 4OB wijwillige enwettelijkverplichte m.e.r.-procedures, inclusief woegtijdig

gestopte procedures;
. 31 verzoeken om ontheffing van de m.e.r.-procedure (alle vóór 1993);
o '/ proJecten tijdens het interim-beleid tot en met mei 198681;
e $ projecten in het kader van de discussie over m.e.r.-plicht voor

landinrichting el;

7

I
9
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6

4

a

a

.3

.1

projecten in het kader van landinrichting, voorultlopend op de wijziging
van het Besluit m.e.r. (zie voetnoot5,blz.l?)
projecten die geen m.e.r.-procedure zijn, maar die een op de m.e.r.-pro-
cedure geliJkende procedure volgenrol;
internationale projecten die eveneens geen m. e.r. -procedure volgenl rl 

;

project in het kadervan de samenwerkingsovereenkomst met DGIS t2l.

Een overzicht van de voortgang in de m.e.r.-procedure van alle projecten wordt
gegeven in bijlage 6. In bijlage 7 njnde gegevens per project opgénomen (met
uitzondering van de internationale proj ecten).

Overzicht van procedures

In figuur 2.3 is weergegeven in welke fasen de lopende projecten zich op 31 de-
cember 1992 respectievelijk 1993 bevonden. In bijlage 6 zijndeze gegevens per
project vermeld.

Flguur 2.3: Overzicht van de verdeling van projecten over de verschillende fa-
sen in de m.e.r.-procedures op 31 december 1992 en op 31 de-
cember 1993131
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HetbetreftproJectnrs. l15, l2l, LST,en44T,waarvandeeerstetweevielenonderhetinterimbeleid lgSl-1986.
Het betreft projectnrs. O34, 036 en 126.

Het betreft proJectnr. 0Ol.
Inclusief de proJecten waarover de Commissle nog niet heeft geadvlseerd.
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Naast de in $ 2.1.1 geconstateerde groei van het stuwmeer (van 107 naar 133
projecten, die in de fase van het opstellen van het MERverkeren), is er sprake
van een sterke stijging van het aantal projecten in de besluitvormingsfase en
van het aantal projecten waarover de besluitvorming is afgerond. Het aantal
projecten, waarover reeds een defìnitief besluit is genomen, is gestegen tot
l1614l.

2.r.3

2.t.4

Bevoegd gezag en lnitiatiefnemer

In 1993 traden, bij nieuwe projecten, 36 maal particulieren op als initiatiefne-
mer. In 69 gevallen fungeerden overheidsinstanties of bedrijven/organisaties
met overheidsparticipatie als initiatiefnemer. Net als in 1992 was in ongeveer
25o/ovart de gevallen de initiatiefnemer tevens bevoegd geza:g.

Als (mede) bevoegd gezag fungeerden:
. rUksoverheden (25)
. provincies (81)
. gemeenten (15)
. waterkwaliteitsbeherende instanUesrsl (36)
. sarnenwerkinþsverbanden van gemeenten (2)

ffiren proJecten

In fìguur 2.4 wordt een overzicht gegeven van de typen projecten waarover de
Commissie heeft geadviseerd tot en met 1992 en in f993. BU dit overzicht
wordt een project slechts aan één jaar toegerekend, namelijk hetJaar waarin
het aduies uoor richtlljræn of }:et ontlælfingsaduíes is uitgebracht. Vrijwillige
m.e.r.-procedures voor projecten, die tijdens het interimbeleid zijn gestart, zijn
niet in het overzicht opgenomen. Sommige -veelal complexe- proJecten kunnen
in meer categoriëen tegelijk vallen; deze zijn dan dus vaker geteld.

Met name is opvallend de toename van het aantal projecten in landelijk gebied
en in stadsrandgebieden (categorie M. Van invloed is hier dat inmiddels zes
la-ndinrichtingsproJectenzijn gestart. De forse afname van het recreatieproJec-
ten (categorie III) wordt mede veroorzaakt door het minder in procedure bren-
gen van golfbaanprojecten. De in 1992 ingezette trend voor deze categorie zet
zich daarmee voort.

Dit getal is lnclusief de proJecten die lnmiddels in de evaluatlefase verkeren. HterbiJ ls overigens geen rekening
gehouden met projecten waarvan het besluit na beroep is vernietigd. Dtt valt buiten het bltkveld van de Com-
missie.

Voor zover die ntet in een andere categorle vallen.

t4
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pguur 2.4: Tlpen projectenwaarover de Commissie heeft geadviseerd, uitge-
drulrt als percentage van het totale aantal proJecten

ProJecten tot en met 1992 ProJecten tot en met 1993

III rh

VI

v

LEGENDA:

Typen proJecten Categorieën Beslult m.e.r.

1,2,3,4,6,8,24I Infrastructuur
II Waterstaatkundige en waterhuis-

houdkundige proJecten
III Recreatie
IV Projecten in landelijk gebied

en in stadsrandgebiedenrol
V Afualbe- en verwerking
VI Energie en industrie

IV
IV

I

vI

5,12,r3,14,15,16
10

7,g,tl,20,27
18,19,23

17,2r,22,25,26

Hieronder vallen ook woningbouwlocaties, bedr{venterreinen en dergeliJke.
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2.2

2.2.r

Gegevens over adviezeÍl

t7

Advlezen voor rlchtliJnen

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van adviezen voor richtlijnen die de Com-
missie in 1993 heeft uitgebracht. Bijlage 7, de projectenbiJlage, bevat per pro-
ject een korte beschrijving.
Binnen de Commissie vindt voortdurend overleg plaats over de bruikbaarheid
en kwaliteit van de adviezen. Steeds weer wordt getracht maatwerk te leveren
bij het opstellen van de adviezen. Dit is des te meer van belang door de door-
werking van de EG-richtliJn m.e.r. in de Nederlandse wetgeving, waardoor ook
een aantal activiteiten metvaak minder grote milieugevolgen m.e.r.-plichtig ziJn
geworden. Vooral bij dergeliJke projecten wordt gestreefd naar beknopte
MER'en, die eenvoudig van opzet zijn. In het algemeen ontstaat in de advisering
steeds meer een trend van kortere adviezen, gericht op de belangrijkste
aandachtspunten voor de besluitvorming, zonder dat hiermee de consistentie
en de volledigheid in de advisering worden doorbroken.

Hieronder wordt een aantal projecten behandeld, waarbiJ sprake is van een
bijzondere situatie. Bij de selectie van projecten, die hier aan de orde komen,
is niet gestreefd naar volledigheid. Ðr zijn enkele voorbeelden gekozen die de
rol van de Commissie bij deze proJecten illustreren. Het gaat hierbij om:
¡ maatschappelijk gevoelige projecten (1)t7l;
o proJecten waarbiJ de Commissie een biJzondere rol heeft gespeeld (2);
. tnren projecten wa¿ìrover nog niet eerder was geadviseerd (3);
r projecten met een grote complexiteit (4).

Opslagfactlttett voor radloactlef afval van het ECN te Petten (1) (proJecr asa)
Het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten (N-H) heeft een
m.e.r. gestart voor de wijziging van een vergunning op grond van de Kernener-
giewet. Doel is om de opslagcapaciteit voor verschillende soorten vast hoog- en
middelradioactief afual uit te breiden tot een volledige benuttingvan de opslag-
loods op het ECN-terrein. In de 'Nota radioactief afual'r8l is echter beleid vastge-
legd dat gericht is op de realisatie van één centrale opslag voor alle soorten ra-
dioactief afual door de Centrale Organisatie voor Radioactief Afual NV (COIr'RA)
te Borsele in Zeeland. In het advies voor richtliJnen voor het MER waagf de
Commissie in hoeverre het voornemen van het ECN past in dit regeringsbeleid.
De uitwerking van de alternatieven moet hiermee rekening houden. Indien zou
blijken dat afuoer van alle radioactieve stoffen die ontstaan bij het ECN van-
wege het regeringsbeleid en/of vanuit milieu-oogpunt beter naar de COVRA-
faciliteit in Borsele kunnen worden afgevoerd, dan moet worden overwogen de
opslagcapaciteit biJ het ECN anderszins te benutten. Er zou voor gezorgd
kunnen worden dat voldoende capaciteit aanwezig is voor opslag van hoog- en

Deze ciJfers corresponderen met de ciJfers biJ de hieronder behandelde projecten en btJ de Ln92.2.2 en g 2.3.3
behandelde projecten over respectleveliJk voortoetsing en beoordeling van concept MERen en over toetsings-
adviezen.

TWeede Kamer 1983 - 1984, 18343, nrs. I en 2.l8
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middelradioactief afual voor slechts beperkte tiJd, totdat COVRA haar op-
slagfaciliteit voor deze categorieën radioactieve afralstoffen in Borsele heeft ge-
realiseerd. Een voordeel van de opslag te Petten kan zijn dat hoog- en middel-
radioactief afual ter plaatse kan vervallen tot laag radioactief afval.

Dlverse proJecten voor activitelten op hct lndustrieterreln Moerdtjk (2)

Voor verschillende activiteiten op het in ontwikkeling ziJnde industrieterrein
Moerdijk zijnafzotderliJke m.e.r.-procedures gestartrel. In de milieuvergunnin-
gen voor deze bedrijven zullen maximale emissies komen te staan. De milieu-
hinder van alle bedrijven te samen kan echter behoorlijk oplopen. In haar ad-
viezenvoor deze projecten heeft de Commissie er dan ook steeds op aangedron-
gen dat er een integraal toetsingskadeÍ zouworden ontwikkeld voor het beoor-
delen van de emissies van de individuele bedrijven. Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant hebben inmiddels besloten een ondetzoek naar de cumulatie
van effecten te laten verrichten.

Wonlngþouwlocatles Streekplan Utrecht, en project 5 13, Intergemeente-
ItJk Structuurplan Regionaal Bcraad Utrecht (1, 4) (pro¡ect 3eo)

Nadat in 1992 de provincie Utrecht voor haar streekplan 1995 - 2OO5 een
m.e.r.-procedure had gestartvoor de aanwijzingvan grote woningbouwlocaties
in de regio's Utrecht en Amersfoort, besloot het Regionaal Beraad Utrecht
(RBU) in 1993 tot de uitvoering v¿ur m.e.r. voor (onder andere) woningbouwlo-
caties in de regio Utrecht ten behoeve van de vaststelling van een intergemeen-
teliJk structuurplan. Het RBU omvat behalve de gemeente Utrecht nog negen
omliggende gemeenten, waaronder de gemeente Vianen (provincie Zuid-Hol-
land). rvVat betreft de voorgenomen u¡oningbouw in de regio Utrecht bestaat een
grote overlap tussen de beide m.e.r.'s. De uitgangspunten ziJn echter verschil-
lend. Volgens de provincie moeten de ruimtelijke mogelijkheden bepalend zijn
voor de ontwikkelingen, terwijl het RBU als uitgangspunt heeft het vervullen
van de ruimteliJke behoeften. De provincie is daarom van mening dat na 2OO5

geen nieuwe grote bouwlocaties moeten worden gezocht in Utrecht maar daar-
buiten (Flevoland). De RBU vindt daarentegen dat ook na 2OO5 gebouwd moet
kunnen worden in de regio Utrecht. De m..e.r. voor het streekplan beslaat de
planperiode 1995 - 2OO5, terwiJl de m.e.r. voor het intergemeenteliJk structuur-
plan zich uitstrelct tot 2015. In beide m.e.r.'s speelt de verplaatsing van de
glastuinbouw in het gebied Vleuten-De Meern om plaats te maken voor woning-
bouw een belangriJke ro1. De toepassing van m.e.r. voor zowel streekplan als
intergemeentelijk structuurplan is sterk ingeperkt door de besluiten in VINEX
voor de regio Utrecht en door beleidskeuzes gemaakt invoorbereidende nota's
voor de beide plannen. Het verdere verloop van de besluitvorming voor beide
plannen zal leren welk nut m.e.r. in de vaststelling van deze plannen zalheb-
ben gehad.
Het ontwerp-streekplan en het MER ziJn eind oktober 1993 bekend gemaalrt.

RivterdiJ kverbetering Bomend{ k (3) (project 5 I 7)

Er is in 1993 voor het eerst een advies voor richtlijnen uitgebracht voor een
MÐR over een rivierdiJkverbetering. Het betreft de drie kilometer lange Bomen-
d{k in de gemeente Voorst aan de westelijke lJsseloever, nabij Deventer.

Het gaat om de voþnde projecten: 225, 315,335, 353, 371, 424,438, 459 en 489

18-
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Behalve naar de verhogingvan de al versterkte zomerkade is ook gewaagd om
een optimaal binnendijks tracé te ontwikkelen en om de mogelijkheid van ver-
sterkingvan de BomendiJk zelf met'uitgekiend ontwerpen' (volgens het rapport
van de Commissie Boertien) te bezien. Met deze brede aanpak kan zoveel mo-
gelijk praktijkervaring bij dit proefproJect worden opgedaan met een integrale
benaderingwaarbij de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuur-
historische waarden vanaf het begin worden geîntegreerd in de planvorming.

Drinkwaterwlnning Schiermonnlkoog (3) (pro1ecr 502)

HetbedrijfWaterleidingFriesland heeft op Schiermonnikoogeen initiatiefgeno-
men dat een voorbeeld kan worden voor een duurzame vorm van waterwinning.
Het is het eerste m.e.r.-plichtige project op grond van de Provinciale m.e.r.-
verordening Waddengebied en is daarom interessant. De groeiende behoefte
aan drinkwater maakt uitbreiding nodig van de winning van 150.OOO ms naar
2OO.OOO ms per jaar. Omdat de huidige winning verdrogingsverschijnselen ver-
ooruaakt in de Hertenbosvallei, wordt deze niet ter plaatse uitgebreid maar ver-
plaatst naar de rand van het wad. Het zoete kalkrijke grondwater, waaraan de
duinvalleien van Schiermonnikoog hun biJzondere vegetatie danken, wordt pas
gebruikt voor drinkwater als het ziJn ecologische functies heeft beëindigd, vlak
voordat het de zee instroomt. De gekozen integrale benadering biedt kansen
voor ombuiging van voortgaand natuurverlies naar natuurherstel. De sleutel
daarvoor is het opstellen vafi een model van het zoetwatersysteem van het ei-
land. De oorzaken van verdroging kunnen daarmee precies worden opgespoord.
Maar ook duurzame oplossingen kunnen daarmee worden gevonden. Het model
is ontwikkeld in het proefproject integraal waterbeheer Schiermonnikoog
waarinwordt samengewerkt doorWaterleiding Friesland, de directies Friesland
van RiJkswaterstaat en van Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF), de
gemeente Schiermonnikoog, de Vereniging Natuurmonumenten en de provincie
Friesland. Met deze integrale benadering op regionaal niveau wordt effectief
vorm gegeven a¿rn de nationale beleidsdoelen gericht op het keren van de
negatieve trend in het milieu door tegenga¿rn van verdroging en herstel van
natuur.

Dlverse landinrichttngsproJecten (3)
Door de herziening van het Besluit milieu-effectrapportage in 1994 worden
landinrichtingsproj ecten m. e. r. -plichtig. Iandinrichting betreft een combinatie
van maatregelen gericht op de waterhuishouding, verkaveling, ontsluiting en
beplanting in het landelijk gebied. Het doel van landinrichting is het gebied in
te richten overeenkomstig de functies die aan het gebied zijn toegekend in het
kader van de ruimtelijke ordening.
M.e.r.-plichtig zijn ruilverkavelings- en herinrichtingsprojecten. Uitgezonderd
van de m.e.r.-plicht zijn aanpassingsinrichtingen, projecten vallend onder de
Regeling recorwtnrctie oude glastuinbouur (RROG), ruilverkaveling bij over-
eenkomst en landinrichtingsprojecten met een administratief karakter. Het
m.e.r. -plichtige besluit is de vaststelling van het landinrichtingsplan. De m. e.r. -
plicht geldt ook voor landinrichtingsprojecten waarvan de voorbereiding al ge-
start is voor het van kracht worden van de herziening van het Besluit m.e.r.,
maa.r waarvan op dat moment nog geen voorontwerp-plan gepubliceerd is.
In 1993 heeft de Commissie zes richtliJnenadviezen uitgebracht voor landin-
richtingsprojecten. De commissie dringt in haar adviezen vooral aan op een
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2.2.2

duidelijke beschrijving van de problemen in het gebied en de doelen die
daarvan zijn afgeleid. Alternatieven worden ontwikkeld vanuit verschillende
visies op de ontwikkeling van het gebied, gebaseerd op de daaraan toegekende
functies. Voor meer inhoudelijke aspecten van de advisering wordt verwezen
naar bijlage 7. Bij project 536 is een beschrijving gegeven van de toegepaste

methode bij de advisering.

Voortoetslng en beoordeling van concept-MERren

Tot voor kort is vanuit de Commissie gestimuleerd om MER'en ter voortoetsing
aan de Commissie voor te leggen. De gedachte was dat de kwaliteit van de

MER'en hierdoor zou verbeteren, het aantal uit te brengen negatieve toetsings-
adviezen zou verminderen en vertraging in de procedure als gevolg van het
opstellen en ter visie leggen van aanvullingen zou worden voorkomen. Van
deze mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt. Het is voor de initiatiefne-
mer en het bevoegde gezag immers prettig, voorafgaande aan publicatie van het
MER, te weten of het in grote liJnen aan de gestelde eisen voldoet.
Het beleid van de Commissie ten aanzien van het ingaan op verzoeken om
voortoetsing is gewi¡zigd. Sinds medio 1993 wordt als regel gehanteerd dat de

Commissie alleen nog voortoetst als het gaat om een nieuw type proJect, of als
de Commissie in haar richtlijnenadvies een bijzonder punt naar rroren heeft
gebracht. Hiervoor is een aantal redenen te noemen. Uit een in¡entarisatie
bleek dat in veel gevallen, waarbiJ werd voorgetoetst, het uiteindelijke MER
nauweliJks verbeterd was ten opzichte van de voorgetoetste versie. Daarnaast
hebben veel overheden inmiddels zelf voldoende eryaring met m.e.r. om te
kunnen bepalen welke kwaliteitseisen aan een MER ziJnte stellen. Ook kwam
het een aantal malen voor dat de uitkomsten van de voortoetsing verkeerd zijn
gebruikt, waarbij getracht werd de Commissie aan een (voorlopi$ oordeel te
committeren. Als laatste moet worden opgemerkt dat voortoetsen de Commissie
extra tiJd en menskracht kost.
In het verlengde hiervan wordt overigens ook ten aantzienvan het voorbespre-
ken van startnotities een temghoudender beleid gevoerd.

I['csterschelde Oeve¡rerbindlng (1, 2) (prqect lla)
Een voorbeeld, waarbiJ volgens de nieuwe gedragsliJn van de Commissie toch
werd voorgetoetst, betreft de concept-aanvulting op het MER Westerschelde
Oeververbinding' WOV). In haar toetsingsadvies van 11 Juni 199O had de

Commissie haar spiJt uitgedrukt dat b! de geselecteerde oplossin$en geen

uitvoering van de vaste oeververbinding als geboorde tunnel was onderzocht en
gerapporteerd. Een geboorde tunnel is de meestmilieuwiendelijke uitvoerings-
vorïn van de WOV, die de Westerschelde als actief estuarium onberoerd laat en
die bovendien geen belemmering vormt voor de scheepvaart van en naar
Antwerpen. Nadat het tracébesluit was genomen door de provincie Zeeland in
maart 1991, bleek de uitvoering als geboorde tunnel alsnog de voorkeur te
krijgen. Daarvoor was aanvulling van het MER nodig. Een voortoetsing van het
concept van deze aanvulling vond plaats in oktober 1993.
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2.2.3 Toetsingsadvlezen

In haar toetsingsadviezen geeft de Commissie aan of een MER voldoende
informatie bevat voor de besluitvorming. Indien een MER emstige tekortkomin-
gen bevat, die essentieel zijn voor de besluitvorming, adviseert de Commissie
tot een aanvulling van het MER. Dit gebeurt doorgaans op basis van een
concept-toetsingsadvies, waarin de tekortkomingen worden behandeld. Dit
concept-advies wordt met de initiatiefnemer en het bevoegd gezagbesproken.
Wanneer het bevoegd gezag het advies van de Commissie volgt, zal in de
meeste gevallen het uitbrengen van het advies worden uitgesteld, totdat de
aanvulling is opgesteld die samen met het MER in beschouwing kan worden
genomen'ol. Van de uitgebrachte toetsingsadviezen in 1993 bleek dat, net als
in 1992, in ongeveer 2U/o van de gevallen de toetsing aanleiding gaf het MER
aan te vullen.
In alle gevallen dringt de Commissie er op aan dat de aanvulling openbaar
wordt gemaakt en dat gelegenheid wordt gegeven tot inspraak. De Commissie
kan dan ook de opmerkingen over deze nadere informatie bij haar advies
betrekken. Het bevoegd gezagbeslist echter over de te volgen procedure. In het
definitieve toetsingsadvies wordt gemotiveerd, waarom op bepaalde punten
aanvullende informatie is gewaagd en er wordt beschreven welke procedure
met betrekking tot de openbaarmaking is of wordt gevolgd. Het defìnitieve
toetsingsadvies bevat de beoordeling van het MER inclusief de opgestelde
aanvulling(en).

Integrale m.c.r. Schtphol en omgeving (f , 2, 4) (pro¡ect 834)

Als gevolg van het ongeluk met de El Al Boeing 747 in oktober 1992 in de Bijl-
merrneer heeft de regering besloten tot een intensivering van het veiligheidson-
derzoek op en rondom de luchthaven Schiphol. Voor het externe veiligheidson-
derzoek dat in het integrale MER is opgenomen, moest een apart rekenvoor-
schrift worden ontwo4ren dat de berekening van externe veiligheidscontouren
voor luchthavens mogelijk zou maken. De Commissie werd gewaagd tussen-
tijds te adviseren over de bruikbaarheid van het rekenvoorschrift dat door het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium werd ontworpen. Het rekenvoor-
schrift kiest voor een niet-causale (statistische) aanpak. In haar advies wijst de
Commissie op het belang van ontwikkeling van causale modellen parallel aan
de niet-causale modellen. De reden ligt daarin dat voor een beheersing van de
risico's in het gebied rond en op luchtJravens een cyclus van op causale
gronden ingevoerde verbeteringen en niet-causale (statistische) toetsingvan het
effect daarvan dient te worden ingevoerd.

BiJ de behandellng van het wetsvoorstel inzake de wijziging van de m.e.r.-regeling heeft de regering een
richtsnoer gegeven met betrekldng tot aanvullingen. Naar aanleiding van de plenaire behandelrng ln de TWeede
Kamer zal het rlchtsnoer nader worden ingevuld en vewoþns bekend worden gemaakt. Belangrijke elementen
hleruitziJndat hetvoornemen tot aanvullingvia een kennisgevingbekendwordt gemaakt, dat tnspraakmogelijk
ls en dat de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld te toetsen.
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2.2.4

2.2.5

Onthefflngsadvlezen

In 1993 zijn geen ontheffingsadviezen uitgebracht. In het verleden was de
meest gebruikte ontheflingsgrondslag de claim dat een voornemen geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou hebben . Deze grondslag werd
door de Europese-Commissie in strijd met de EG-richtlijn m.e.r. bevonden.
Overigens was in de praktijk reeds gebleken dat de bewijslast voor een
ontheffingsverzoek op basis van de claim 'geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu' z\ Iaarr is. Doorgaans moest, na beroep en na añuiJzing van een
verleende ontheffing door de rechter, alsnog een m.e.r.-procedure worden
doorlopen. Dit leidde ertoe dat in 1993, op basis hiervan, geen ontheffingsver-
zoeken meer werden ingediend.

Overlge adviezen

Ètø,luø;tíe
Dit jaar is de Commissie in twee gevallen door het bevoegd gezag gewaagd te
adviseren over het onderdeel 'evaluatie achteraf. Het betrof de advisering over
de evaluatierapporten van proJecten tO2 (Berging van baggerspecie uit het
benedenrivierengebied in de Slufterdam) en 222 (Eurodrôme).
Evaluatie van deze eerste ervaringen leidden tot de volgende beleidsliJn van de
Commissie. Omdat advisering over evaluatierapporten niet tot de wetteliJke ta-
ken van de Commissie behoort, zal in overleg met de eerstverantwoordelijke
ministeries voor m.e.r., vooralsnog terughoudend op een verzoek van het
bevoegde gezag worden gereageerd. Criteria die bij de beoordeling van de

adviesaanwaag worden gehanteerd zijn:
. De adviesaanwaag moet specifieke onderzoekswagen bevatten over de on-

derwerpen waarover de Commissie moet adviseren.
¡ Het gaat om een voorbeeldactiviteit. BiJ zo'n voorbeeldactiviteit wordt

gedacht aan een type activiteit waarvoor nog geen evaluatie achteraf is
verricht of aan een activiteit met een innovatief, enigszins experimenteel
karakter, waannee nog ervaring in de praktiJk moet worden opgedaan.

Berging van baggerspecle ult het benedenrivierengebled in de Slufterdam
(proJect lO2)

De Commissie werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat $ewaagd te
adviseren overhet eerste openbaargemaakte evaluatierapportvan een concreet
project, namelijk over de 'Evaluatie milieu-effectrapportage Slufter over de
periode 1986 tot en met l99O'.
In het bijzonder werd bij de adviesaanwaag de waag gesteld of een vewolgon-
derzoek naar de invloed van het Slufterdamdepot op de Voornse duinen zinvol
is. Deze waag komt voort uit een constatering in het evaluatierapport, dat
gezien een aantal andere activiteiten ter plaatse directe oorzaak-gevolgrelaties
tussen de aanleg van het Slufterdamdepot en veranderingen in de Voornse
duinen niet te leggen zijn. Hierdoor wordt in het evaluatierapport de uitvoering
van vervolgkarteringen van de vegetatie op Voorne niet meer nodig geacht. Na
openbaarmaking van het evaluatierapport werden door betrokkenen bezwaren
geuit tegen het niet meer uitvoeren van dit vervolgonderzoek.
In het advies wordt een genuanceerde reactie gegeven op de waag of
vervolgonderzoek nodig is. Gesteld wordt, dat veranderingen in de duinvegetatie
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en -flora direct ten gevolge van het Slufterdamdepot (met name als gevolg van
een reductie van de hoeveelheid vanuit de zee inwaaiend zout of saltspray) niet
te kwantificeren, laat staan statistisch verantwoord hard te maken zijn. De
opstellers van het evaluatierapport worden op dit punt dan ook gesteund in
hun argumentatie voor het eventueel staken van de vegetatiekartering in het
kader van de evaluatie van het SlufterdamproJect.
Toch wordt geadviseerd het opgeschorte vervolgonderzoek van duinvegetatie en
-flora uit te voeren om de trendmatige ontwikkelingen te blijven volgen in dit
dynamische kustgebied met natuurwaarden van internationale betekenis, mede
gelet op indicaties in het veld dat de mariene invloed locaal terugloopt. Het
onderzoek is met name relevant vanwege het Plan van Aanpak ROM Rijnmond,
waarin plannen worden aangekondigd om de Maasvlalçte uit te breiden en te
compenseren met de ontwikkeling van natuurgebied van 75O hectaren.

Internrrtíonøø,l project Antarctica
Voonritlopend op de ratificatie van het'Protæotbetretfende miLieubescherming
b{i Let uerdrag ínzake Antarctíca'is Nederland in de gelegenheid gesteld com-
mentaar te geven op het MÐR dat door Zuid-Afrika is opgesteld over een op te
richten onderzoekstation (SANE IV, Vesleskarvet. Queen Maud Land) op Ant-
arctica. De MinistervanVROM heeft de Commissie gewaagd hierover te advise-
ren. Het is mogelijk dat de Commissie in de toekomst vaker gewaagd zal
worden om over projecten op Antarctica te adviseren. Hieronder zijn de hoofd-
punten uit het advies samengevat.
Het advies van de Commissie stelt dat uit het MER, geheel in overeenstemming
met het Protocol, een grote betrokkenheid van de initiatiefnemer blUkt biJ het
duurzaam in stand houden van het Antarctisch milieu. Dit komt tot
uitdrukking in de zorgvuldigheid van de plannen bij het inzamelen en
terugvoerenva.n hetvaste afual naa¡ Zuid-Afrika. Ook het station zelf kan, door
de gekozen constructie op palen, na het beëindigen van het gebruik weer in ziJn
geheel van Antarctica worden weggehaald. Niettemin stelt de Commissie in
haar advies dat informatie ontbreekt over twee sleutelonderwerpen: de motiva-
tie vanuit het milieu voor de gekozen landinwaartse locatie op een (schaarse)
nunatak (rots die uitsteekt boven sneeuw en ijs) en de motivatie voor de ge-
kozen (ruime) capaciteit. Hiermee ziJn voor het milieu belangriJke zaken
bepaald, zoals het transportsysteem dat nu meer over land of door de lucht
moet plaatsvinden dan bij een locatie aan de kust, het verwerken van het (ge-
zuiverde) aft¡alwater dat via een pijp over de rand van de nunatak wordt
geloosd en de grote hoeveelheid atmosferische deposities van rookgassen omdat
de bovengrondse bouwwijze en capaciteit meer energie vergt dan het huidige
kleine in het ijs verzonken station.
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3 Or¡pnrcp IpERKZAAMHEDEN EN oNTwIKKELTNcEN

3.1 Ontwikkelingen in de m.e.r.-regeling

3. 1.1 Inwerklngtredlng van de Wet mllleubeheer en Algemene wet bestuursrecht

Op I maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden. Voor de m.e.r.
zijn de directe gevolgen betrekkelijk gering. Onder de gevolgen voor het milieu
vallen nu ook onder meer de gevolgen van het gebruik van grondstoffen en
energie, de elementen van duurzame ontwikkeling en ruimtebeslag. Door de
integratie van dlverse sectorale milieuvergunningen zal het beter mogelijk wor-
den de milieu-lnformatie uit het MER biJ de besluitvorming te betrekken.
Invoeringvan deAlgemeneWet Bestuursrecht heeft geen inhoudeliJke wiJzigin-
gen voor de m.e.r. tot gevolg. WiJzigingen doen zich voor bij termijnen en termi-
nologiëen, overeenkomstig de eenheidsbewakende werking van deze wet.

3.t.2 Herzlening Beslult m.c.r.

3.1.3

Naar aanleidingvan de periodieke evaluatie van de m.e.r.-regeling, is besloten
tot beperkte uitbreiding van de liJst van m.e.r.-plichtige activiteiten in het Be-
sluit m.e.r. Daarnaast geeft aanpassing aan de EG-richtliJn m.e.r. aanleiding
tot de instelling van de m.e.r.-beoordelingsplichttge activiteiten van bijlage II
van de EG-richtliJn, die niet in het Besluit m.e.r. u/aren opgenomen. Van deze
activiteiten moet het bevoegd geza:g bepalen of het, gezien biJzondere
omstandigheden (zoals aard, omvang of liggin$, noodzakelijk is om een MER
op te stellen.
Deze w!'zigingen zullen tot een herzien Besluit m.e.r. leiden, dat naar verwach-
ting in het voorJaar van 1994 van kracht wordt. In 1993 is reeds een ontwerp-
Beslult gereed gekomen. Deze anticiperende werking heeft tot gevolg dat in
1993 m.e.r.-procedures ziJn gestart voor activiteiten die in 1994 m.e.r.-plichtig
worden. Voorbeelden hiervan ziJn de landinrichtingsproJ ecten.

Provlnclale m.c.r.-yerordenlng Waddengebled

Op I maart 1993 trad de Provinciale m.e.r.-verordening Waddengebied in
werldng. Deze verordening is een uitwerking van a¡t. 7.6 van de Wet milieu-
beheer en is door de drie noordeliJke provincies (Noord-Holland, Fìlesland en
Groningen) gezamenliJkvoorbereid. Tot eind 1993 werd één m.e.r. op grondvan
deze verordening gestart (proJect 5O2; zLe ook $ 2.2.1).
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3.2 Overeenkomst met het Directoraat Generaal Internationale Sa-
menwerking

Vanaf I juh f 993 is, met instemming van de bewindslieden van de ministeries
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer TVROM) en v¿Ìn
landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Li{\4, een overeenkomst van kracht
geworden tussen de Commissie en het Directoraat-Generaal Internationale
Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
overeenkomst is in principe aangegaan voor een periode van drie jaar (met na
één jaar een tussentijdse evaluatie), waarna zal worden bekeken of en hoe de
samenwerking zal worden voortgezet. De overeenkomst houdt in dat de
Commissie, bij door DGIS te selecteren Nederlandse ontwikkelingssamenwer-
kingsproJecten met belangrijke implicaties voor het milieu, richtlijnen- en
toetsingsadviezen uitbrengt. Op verzoek van de bewindslieden van VROM en
LNV zijn nadere organisatorische afspraken gemaakt met het oog op een
zorgvuldige organisatorische en financiele scheidingvan deze taak ten opzichte
van de wetteliJke taak van de Commissie. De werkzaamheden in het kader van
deze overeenkomst worden uitgevoerd door vijf medewerkers en twee vice-
voorzitters
In 1993 is één advies uitgebracht: een richfliJnenadvies voor een project voor
drinkwatervoorziening, sanitatie en afualwaterverwij dering in Yemen. TWee
adviezen waren aan het einde van 1993 in voorbereiding: een toetsing v¿rn een
MER over afualwaterverwijdering van een gebied met circa 16O leerlooierijen in
Pakistan en een richtlijnenadvies voor een MER ten behoeve van een milieu
managementplan van een stroomgebied in Equador.

3.3 Cursussen, seminars en workshops

In 1993 leverden medewerkers van het secretariaat, Commissieleden en
(plaatsvervangend) voorzitters van de Commissie diverse bijdragen over m.e.r.
a¿rn cursussen, congiressen, seminars en andere bijeenkomsten. Enkele hiervan
zijn eenmalig, maar een groot aantal keertjaarlijks terug. De belangriJkste bij-
dragen zijn geleverd aan:

Voorllchtlngl blnnenland
Colleges inleíding ÍrLe.r. en rollenspl op onderwljsinstetlíngen:
- Rijksuniversiteit Limburg (studenten Gezondheidszorgenpostdoctorale stu-

denten): Inleiding m.e.r. en rollenspel.
- Rijkshogeschool IJsselland Deventer (studenten milieu-planologie): M.e.r.

en woningbouw.
- I..andbouwuniversiteit Wageningen (studenten milieukunde): M.e.r. op ge-

meentelijk niveau.
- Rijksuniversiteit Utrecht (studenten scheikunde, milieukunde en toxicolo-

gie): Inleiding m.e.r.
- Bestuursacademie Randstad (postdoctoraal studenten): Inleiding m.e.r.
- Rijksuniversiteit Groningen (studenten milieukunde): rollenspel.
- Hogeschool l¿renstein (postdoctoraal studenten): rollenspel.
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RiJksuniversiteit Utrecht (studenten scheikunde, milieukunde en toxicolo-
gie): rollenspel (2 x), m.e.r. en ontwikkelingssamenwerking, m.e.r. voor
industriële projecten, meerwaarde v¿ux m.e.r. in ruimtelijke ordening.
Grotius Academie Kluwer (cursus milieurecht) : juridische waagstelling aan
de hand van case studies.

Voorlichfíng uoor ou ertrcid. en be drijfsLeuen:
- Secretariaat Gezondheidsraad: Inleiding m.e.r.
- Landinrichtingsdienst: zes trainingsdagen m.e.r.
- Ambtetrjk apparaat provincies Friesland en Noord-Holland in kadervan re-

organisatie: Inleiding m.e.r.
- Nederlands Instituut voor Preventieve. Geneeskunde (NIPG-TNO/Leiden):

Inleiding m.e.r. (in kader van seminar milieukunde).
- Tauw Infraconsult, cursus milieukunde: casus plus oefening.
- Juristen uit bedrijfsleven (organisatie Ballast Nedam): Inleiding m.e.r.
- Juristen VEWIN: rollenspel.
- Externe Adviesgroep Methoden en Technieken, Ministerie van Financiën:

Systematiek en methoden in m.e.r.
- Rijkswaterstaat vierdaagse trainingscursus (inleiding, rollenspel, alternatie-

ve tracés, toetsin$.
- Workshop m.e.r. en ruimtelijke ordening (RPD).
- Natuurbeschermingsraad (Natuurwetenschappelijke Commissie): M.e.r. en

landinrichting.
- Afdeling Beroepen van het Ministerie van VROM: voorlichting over de Com-

missie en over m.e.r.

Bljdragen aan meerdaclg se opleiding scursusserl'
- Milieu en ruimtelijke ordening (Geoplan).
- Inleiding milieurecht (Geoplan).
- Basiscursus m.e.r. (Geoplan).

BlJdragen op studíedagen en symposia:
- M.e.r. voorwoningbouw en bedrijfshrrisvesting (Nederlands Studiecentrum),

25-3-1993.
- M.e.r. voor strategische ruimtelijke plannen (NIROV), 28-4-1993.
- M.e.r. voor de industrie (Euroforum), 25-5-1993.
- Milieubeleid en ruimteliJke ordening op gemeenteliJk niveau (Katholieke

Universiteit Nijmegen), 7- 10- 1993.
- MER en kwaliteit (Ministerie VROM), 27 en 28-10-1993.
- M.e.r. in ontwikkeling fVereniging van Milieukundiçn), 10-11-1993.

Verspreiding van lnformatle over de Nederlandse m.e.r. ln het bultenland
- 7-esdaagse basistraining voor functionarissen DG I van de Europese Com-

missie te Brussel.
- Vijfdaagse m.e.r.-cursus Portugal.
- Driedaagse seminars in TsJechië en in Slowakije over m.e.r.
- M.e.r.-seminar in Roemenlë.
- Bijdrage aan ECC workshop EIA training in Spanje.
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voordrachten in het kader v¿rn een cursus m.e.r. over ontwikkelingsamen-
werking, screening/scoping en toetsing voor vertegenwoordigers uit India,
Pakistan, Sri Lanka, Yemen, Egrpte, Kenya en Namibië.
Inleidingen over m.e.r. voor postgraduate studenten uit Midden- en oost-
Europa, Duitsland en Italië alsmede voor studenten uit de Filippijnen, Chi-
na, Tonga en Kenya (ITC Enschede en Universiteit van Amsterdam).
Voorlichting aan delegaties en bezoekers uit Polen, Tsjechië, Turkije, Cata-
lonië en Engeland.
BiJdrage aan de checklist: Reviewing the quality of environmental informati-
on in EIA (ERM, London).
Deelname aan de annual meeting of tlle International Association for
Impact Assessment 1993 te China, met bldrage in de workshop EA for
policies, plans and programmes.
Overleg met Canada (FEARO) over de in f994 te houden EA Summit te
Quebec.
colleges over m.e.r. voor de internationale opleiding Human Ecologrvan de
Vrije Universiteit Brussel.
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DEEL 2: ERVARINGEN VAIII DE COMMISSIE MET M.E.R.

4. VergeliJking van alternatieven

5. De toegevoegde waarde vaul m.e.r. biJ recreatie-proJecten

6. Het MER op maat: lnformatfe voor de besluitvorming
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4.

4.1

4.2

VpRcpr-r.rKrNc vA¡t ALTERNATIEvEN

Inleiding

Het doel van een MERis het inzicht geven in de milieugevolgenvan eenvoorge-
nomen activiteit en alternatieven daarvoor, zodat het bevoegde gezag een wel-
overwogen beslissing kan nemen.
Een vergelijking van alternatieven is een verplicht onderdeel v¿ul een MER.
uit de beoordeling van MER'en door de commissie blUkt dat deze vergelijkin-
gen, in het bijzonder de daarbij gepresenteerde tabellen, nogal eens te wensen
overlaten, terwijl die juist overzichtelijke samenvattingen zouden moeten zijn
van de in het MER verzamelde informatie.
Dit artikel behandelt de waag, aan welke eisen een vergelijking van alternatie-
ven in een MER moet voldoen en welke problemen optreden bij het opstellen
van een vergelijking. Aan de hand van voorbeelden worden enige suggesties ge-
geven voor het oplossen van de problemen.2t]

Welke wagen.moet een vergelijking beantwoorden

Het doel van de vergelijking van alternatieven en varianten is volgens de memo-
rie van toelichting bij de invoering van milieu-effectrapportage meerledig.

"(...) In de eerste plaats om beslússingsbeuægde instantíes een duidelijk beeld.
te geuen ua¡t de geuolgen uan de uoorgenomen actiuiteít ten opzichte uan de ge-
uoþen uan de besclveuen alternatíeuen. In de tweede plants om zoueL de geuol-
gen uan de uoorgenomen actiuiteit o;Ls uan de besctveuen alternatieuen te lc.tn-
nen uergelljken tegen de achtergrond u an norrnen en uítgang spunten uan het mi-
Iieu-beleid. Het gaat erom dat de geuolgen uoor het milieu uergelljkbaar usorden
gemnøld, opdat een uerantwoorde beslûssing kan worden genoîEn. van beløng
ís dat ín dít uerband zouee| mqelijk eenJeiteQjke ueergaue uordt gegeuen zon-
der waardeærdelen uan d.e kant uan de opsteller en, zo dat níet geteeL mogelljk
blljlct, subjectíeue elementen worden gemotiueerd en uerantusoord. (...)"t"1.

Een vergel|king van alternatieven wordt opgesteld om een duidelijk beeld te
krijgen van een antwoord op de volgende wagen:

trrat brengt de activlteit teweeg ln het mlllcu?
Daarb! gaat het om het bepalen van de gevolgen voor het milieu van het voor-
nemen (in eniçrlei vorm) ten opzichte van de situatie zónder het voornemen.

Hoe erg (of goed) zljn de veranderlngen voor het milieu?
DaarbiJ gaat het om het bepalen wat de betekenis van de uitvoering van het
voornemen is aan de hand va.n normen en doelstellingen van het milieubeleid.

Het rapport "Wegen van efiecten" van het mintsterie van VROM behandelt deze materie uitgebreid maa¡ in meer
theoretische zin, dit artikel is vooral gebaseerd op de ervaring van de commlssle.
Memorie van Toelichtlng, hoofdstuk III, pag. 44, TWeede Kamer, zitting t98O - 1981, 16814, nr. 3.

2l
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4.3

Wat ls de beste uitvoerlng van het voornemen?
Daarb! gaat het om het vergelijken van de alternatieven onderling en het bepa-
len van het meest milieuvriendelijke alternatief, dan wel om het motiveren van
het voorkeursalternatief.

Hoewel deze wagen in principe in één overzichtstabel kunnen worden beant-
woord, kan het nuttig zijn het onderscheid te maken. Bij complexe projecten
met veel alternatieven kan een aparte tabel per waag overzichtelijker zijn. In
de praktijk bl|lrt in een project de ene waag soms minder belangriJk voor de
besluitvorming dan de andere.

Voorbeeld 7, "Accenhrcríng van de releua¡úe urageru"
Wumeer inhetMERgezochtwordtnaar groetmogelgkhedenuoor eenstede$ke agglomeratie, íshet
uoorol interessarú uerschíIlende (combínatíes uan) lacattes te uergelljken op lutn gevotgen uær het
mllíeuennate gaanmetwelk altemntieJde mlnste schøde voor letmilieuopteedL De dælstellín-
gen uan let mIlleubeleld" tuaaraø¡t wordt getoetsL ziJn relatlcJ glnbaal (þeheersen mobilítelt nøbtur-
behoud) ensomsonderling sfrdþ, Ineendergelljkprojectgaøthetomhetzækennon¡ debeste op-
lrcssing (c) , tuaorblj zo min mqelljk uerslechterttg ten opzlchte vo¡t de bestaande sítttøtie uan het ml-
Ileu opteedÍ. (a).

Blj een nieutD nlestcomposteríngsbeùllf op een græt, zlch nog onùpíkkelend índustríeterreln leuert
de vergetljking met de bestøonde sihtøtle ua¡t het milieu en de autonome onttplkkelng uanult natuw-
oJ mobillteítsdoelstellirgen níet de meest releuante inJormofíe. Dan¡ is het uan belang nn te goant oJ
het uoomemen past tn het gehanteerde mllleubeleid. (NER, Wgl1" Noto Stankbeleld) (b) en welke on-
derdelen ult het meest mllteusrlendellJke oltemøtleJ volgers lwt AI,ARA-pr'nctW tot mogelüke oplos-
strgenfulnren(c). Ineendergelijkeuergelfklngpastmeestalækeenkosten-índícatí&] uandebe-
handelde altematíeu en oJ uarlanteru

Dit betekent dat er geen standaardmodel is voor een goede vergelijking van al-
ternatieven en de presentatie daarvan. Niettemin zijn enkele algemene handrei-
kingen te geven, die biJ het opstellen van een MER kunnen ü¡orden gebruikt.

Handreikingen voor vergelüken van alternatieven

¡ Betrek alleen zlnvolle alternatieven ln dé vcrgel{iklng

De wet schrijft voor dat de ontwikkeling in de bestaande situatie van het milieu
vergeleken moet \r/orden met de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen
activiteit en de in beschouwing genomen alternatieven. Bij de alternatieven is
het meest milieuwiendelijke alternatief wettelijk verplicht.
Een vergeüjking dient volgens die formulering ten minste een besta¿rnde situa-
tie, een voorkeursâlternatief en een meest milieuwiendelijk alternatief te bevat-
ten.
De praktijk kan echter wel eens van de wettelijke bepalingen afivijken. In het
jaarverslag over 1992 is aangegeven datbij een m.e.r. voor een bestaande acti-
viteit de bestaande situatie niet altijd het meest relevante vergelijkingskader
biedt. In het jaarverslag van 1993, in het artikel "MER op maat", komt aan de
orde dat de voorgenomen activiteit in bepaalde gevallen zo dicht biJ het meest

Het ls ln een MER niet verplicht tn te gaan op het kostenaspect. Vaak wordt m.e.r. beschouwd als Juist een te-
genhanger van de economische benadering, waarin het accent sterk op kosten lig¡t. Soms ls een kostenbeschou-
\¡¡ing desondanks zinvol biJ een vergeliJking van alternatieven.
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milieuwiendelijke alternatief ligt, dat hetmakenvan een onderscheid daartus-
sen nauwelijks nieuwe informatie oplevert.

Het komt nogal eens voor dat een tabel met een vergelijking van alternatieven
altematieven bevat die wat betreft de milieugevolgen niet (of nauwelijks) ver-
schillend scoren, of alternatieven, die bij nader inzien niet reëel zijn.

Voorbeeld 2. "Vermgd íneleuante altematieuen-"
Voor een GET-composterbtgsbedrljJworden maabegelen omde emissie ¡usr de hrcht te uermin-deren
opgenomen die, zæIs elders l¡t de tæItchtirlg bl|lkt, nq ln onderzoek zlJn en uoorlopíg nog níet opera-
tíoneel zullen kunnen worden-

Soms worden alternatieven gebruikt om de voorgenomen activiteit in een gun-
stig perspectief te plaatsen.

Værfueld 3. "Vennijd gebruík uon oneþenlljke alternatieuert"
In het MER uær een gotþorn worden diuerse milíeu-onurlendet[ker onttoerpen don het uærketrsal-
temøtieJ oergeleken met het uærkeursmúel om daa¡mee aarT te tonen hæ posltieJ het uærnemen
mætwordenfuærdeeld Blj nader inzlenblljlctde helftuandeze onùaerpenùoor geenenkele betrok-
kene (æk níet de túfíatieJnemer) meeru;aorde op te leueren, terusljl er een onntal optosstngen te be-
denkenls, waaÍrr¿ee Íeer milieuwinstka¡twordenbereíktd.antinletuærketrsoltematíeJ, die echter
níetuorden genæmd

Bli MERen" wonrín sprake i.s uan wegen oJlrchlvonrl wordtuaak ultgegann uan de uentsach¡ng
dnt auto s en ulieghigen in de tækomst stitfer zullen worden- Wa.nneer deze a.annanle in de altemø-
tieuen wordt ueru:erkt maar de oltematíeuen alleen met de bestoande síttntíe uan het mllleu zonder
otttonome onttuilckelíng uorden uergeteken, ontstant een uertekend beeld-

Het is verstandig een alternatieventabel te controleren op de volgende criteria.
Alternatieven moeten:
- uitvoerbaar zijn en in relatie staan tot het te nemen besluit (realiteltswaar-

de);
- voldoen aan de doelstelling van de initiatiefnemer, mits niet te beperkt ge-

formuleerd (probleemoplossend yermogen);
- voldoende van elkaar verschillen (differentiatie);
- het totale scala van oplossingsmogelijkheden dekken (bandbreedte);
- opgebouwd zijn uit deeloplossingen (varianten) die te combineren zijn tot

een consistent geheel (structuur).

Hoewel deze eisen natuurlijk in principe ook gelden voor de te behandelen al-
ternatieven in het MER als zodanig, kan soms pas bij het vergelijken blijken
dat een bepaald alternatief geen zinvolle oplossing biedt, omdat het "ineffi"ie.tt"
is (qua milieugevolgen slechter scoort dan ten minste eén van de andere ge-
noemde alternatieven en geen andere voordelen biedt ten opzichte daarvan).

r Beschouw alleen relevante milieu-aspecten aan de hand r¡an een con-
crcet referentiekader van beleidsdoelstelllngen cn normen

In de fase van het opstellen van de startnotitie en in bijzonder bij het opstellen
van het advies voor richflijnen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het af-
perken van de meest relevante milieu-aspecten. Niettemin zal tijdens het op-
stellen van het MER soms pas blijken of deze eerste afbakening juist en volle-
dig was en waar de accenten dienen te worden gelegd.
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Voorbeetd 4. 'YenuiJder ntet-discrtminerende geuolgen Door het milíeu utt een ouerzlchtstobet, teruíj

fttctie met tet milteubeleíd btlild."
Wantteer aILe altemøtíeuen uoor grondwalenulnníng geen oJ een uerusaarloosbare ínulæd op let
gronduaferpell blljken te hebben, hoefi. een tobel nlet te worden belast met een ouerbodþe ii "mlJ-

Ien". kn enkete zin, o.f een voetøot ín de tabel ís do¡t uoldoende.

Wanuæer alle altemalleuenLeidentoteenrelalíeJhgrllpende grondil)olerpeíIdnlhg, ís deze sígnale-

ríng uon betøng , in een tabel waoñn de relatte met de bestaa¡tde sifr.ntle en met de uitgangspunten

uan lwt verdrqíngsbeLeíd wordt gelegù møn¡ níet ln de tøbeL wqarin alternalleuen ondertíng wor-

den uergeleken-

Opstellers van een MER kunnen de betekenis van effecten ontlenen aan milieu-
norrnen en -doelstellingen uit het NMP+, de Wet geluidhinder, de Nota stankbe-
leid, de Derde nota waterhuishouding, de NER en dergelijke.
Om een vergelijking met het (vigerende) milieubeleid zo duidelijk mogeluk weer

te geven, dienen de normen en doelstellingen ook in de tabel "vergel{king alter-
natieven" te worden opgenomen. De gevolgen moetenworden uitçdrukt in de-

zelfde eenheden als waarin de normen zijn geformuleerd.

Voorbeetd 5. "Maok toetsíng aan norrÍten enbeteldsdoelen mogel$k"'
In een MER uoor een composteríngsbedrlif wordt de deposíIíellmiet uoor ammontøk uitgedrulct in mol

atw/ha/Joa¡endeemissíevandelrvichtitrgínton/Jaar,uoardoor onduidetlikblffiwoldebeteke-
nis uan de beschreuen emissie Ís.

Door relatering aan norrnen en beleidsdoelen wordt expliciet, welke beleidscon-
sequenties kunnen voortvloeien uit het verlenen van een vergunning voor zowel

het directe bevoegde gezagals ook voor andere betrokken overheidsinstanties.

voorbeeld 6. "Monk daor toetsing onn nofrnlen beleidsconsequenties expLícieL"

In een MER uær een fudtüJ:, dat tot dttsuer uerkte met een gedrybeschikking, bleek de getuld-

ouerla.st u6¿n|¿et uoorkeursalternatTeJ níet beperkt te bliJuen tot de uaorkeursgrensuasrde ult de Cí¡-

c¡¿ølrelndts6e|quaal Duidelljkwerddøtolleenopgronduaneenex¡tLlcíetekosten-elfectiultettsver-
gelíjking een onthefing naa¡ 55dB(A) zou kunren worden gemotlueerd

BlJ toetsíng uan de geluidimmtssie on¡t door de gemeente gehanteerde stengere geluldrwrmenlnuer-

band met gehtidpíeken bleek, dnt híeraan alleen kon worden uotdsan door slulting uan het fudrgJ:.

De taets4 uøn het uoomemen en altemstieuen oøt geþrnttleerde milíeu-eLsen filønkte de dsarut
uoorttslaeiende beleídsconsequenties duidellik

r BeschriJf de gevolgen zoveel mogelük kwantitatief

Om de beslisser meer inzicht te geven in de feitelijke verschillen is het belang-

rijk dat de effecten v¿rn de alternatieven worden gekwantificeerd en ook als zo-

danig in de vergelijking worden opgenomen. Emissies naar de lucht kunnen
worden weergegeven in mg/m3, hetverlies aan vegetatie in oppervlakten en bio-
diversiteit in aantallen soorten, geluid in dB(A), grondwaterstandsveranderin-
gen in cm.
Door de effecten kwantitatief weer te geven blijft de informatie over de omvang

van het effect behouden.
Zelfs het gebruik van percentages kan soms al misleidend werken.

Voorbeetd 7. "Wees uoorzíchtig met percentages".

In een gebietL uaø¡ de achtergrondconterttatle vant ffi, b$zonder hry ß' betekent een

'uenaandoosba¡e toename ua¡t O,}Vo een aanvienllJk emissle, die In een gebted nvet een toch aI hoge

belastíng nlet uenuaarlæsbaor mng uorden genæmd-
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4.4 Het opstellen van een tabel

In wiJwel ieder MER wordt getracht door het presenteren van een tabel een sa-
menvattend overzicht te geven van de vergelijking van de alternatieven. In zo'n
tabel kan de kern van het MER worden aangegeven.

r Maat de tabel met vergeliJktng van alternatieven tot een overzlchtelij-
ke én controleerüare samenyatttng van de ultkomsten ult het MER

De meest gebruikte presentatie van een vergelijking van alternatieven is een ta-
bel, waarin met plussen, minnen en nullen staat aangegeven, hoe de gevolgen
van ieder alternatiefper milieu-compartiment moetenworden gewaardeerd. Dat
kan een bruikbare presentatiemethode zijn, waaruit snel een beeld kanworden
verkregen van de verschillen tussen de alternatieven. Maar bij analyse v¿ulzo'n
tabel per cel blijkt soms volstrekt onduidelijk, waarom het ene alternatief op
een milieu-aspect positief scoort en het andere neutraal. De motlvering voor de
toekenning van de plussen en minnen moet vaak worden afgeleid uit informa-
tie, die her en der verspreid door het MER staat beschreven. Maar zelfs als de
juiste passage al vindbaar is, blijkt de toekenning van plussen of minnen een
relatief subJectieve zaak. Uit een plus of min is bovendien niet meer duidelijk
of het om een belangrijk of een minder belangr$k milieugevolg gaat.

Om die reden zou aan iedere tabel van vergelijking van alternatieven een over-
zicht in tabelvorm ten grondslag moeten liggen, waarin alle basisinformatie
over de milieugevolgen per alternatief concreet en feiteliJk, maar in een voor het
overige nog relatief onbewerkte vorm wordt weergegeven. Tevens staat (zo no-
di$ met een pa8rnaverwijzing a¿rngegeven, waar in het MER meer informatie
staat.
Wanneer iedervan de beschreven milieugevolgen bovendien te relateren is aan
de - tevens in de tabel opgenomen - normen van het ¡¡ilieubeleid, bevat deze
basistabel op zich alle benodigde informatie voor het beoordelen van de alter-
natieven.

Als er echter veel alternatieven ztjn enveel milieugevolgen worden beschreven,
zullen de conclusies niet meteen ziJn af te lezen en zal er behoefte bestaan aan
verdere bewerkingen v¿uL de tabel.

r Bewerk lnformatie alleen, als de overzichtelfkhetd dat gebiedt. weeg
de voordelen hlelvan af tegen het verlles aan lnformatle cn rislco van
vermlndcrde obJ ecttvltelt

De volgende bewerkingen worden met enige regelmaat in MER'en gebruikt:
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- Per alternatief wordt ieder effect gewaardeerd ten opzichte van een

rentie (meestal de bestaande situatie), of:
- Per alternatief wordt aangegeven of het een bijdrage levert aan de gehan-

teerde milieudoelstellingen, of:
- Per alternatief wordt ieder effect gewaardeerd ten opzichte van het voor-

keursalternatief.
Meestal wordt in dergeliJke tabellen nuancering aangebracht door gebruik

van o of +/- (neutrale invloed), 0 (gevolg irrelevant), ++ (sterk positief), --
(sterk negatief).
Wanneer de lijst van milieugevolgen lang is, worden de verschillende milieu-
gevolgen binnen een milieucompartiment samengevoegd en in hun totaliteit
beoordeeld.

refe-

l. Plus/min-tabellen

Hetzalduidelijk zijn dat het opstellen van een plus-min-tabel met beslissingen
gepaard gaat, die voor discussie vatbaar zijn.
Door ook de basistabel te presenteren worden deze beslissingen beter contro-
leerbaar.

2. VergeltJklngstabellen

Dat ook btJ een vergeliJkingstabel behoefte is aan een basistabel om wagen te
kunnen beantwoorden blijkt uit onderstaande illustratie:

Værbeeld 7. "Het rwhu¡altemøtleJ scaort gaed op ttøfrtur, mnn¡ uøt ¡ut-'?'

bestmd voorkeunalt. mtuuraltematlef læfmtlteu-alt. energie-alt.

Mem en mter tll ¡I r¡¡t¡ t¡¡ t!¡l

lnfnstn¡ctuu
geluid lucht

mtuu t¡ttt l¡l ltllll a trll

landætnp
cultuurhlstorle

ttl¡l I

woon- en læf-
nilieu

n.v.t. lll

reeste vmrkeu
en.ige voorkeur
neutmal
mlnder rcorkeur
rdnst€ voorkeur

ttlll
lt¡l
l¡¡
TT
¡

per alternatiefwordtvergeliJkenderwijs aangegevenwelke hetbeste resultaat
oplevert bij ieder milieu-aspect. De score wordt uitgedrukt in cijfers of aan-
tallen bloþes en dergelijke.
Deze methode wordt doorgaans gebruikt, wanneer een plus-min-benadering

nuance geeft aan de verschillen tussen de alternatieven.te weinig
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3. Gewlchtensets
Het nadeel van de hiervoor genoemde methoden is, dat ze geer^ rekening hou-
den met het verschil in gewicht tussen milieugevolgen, terwijl onherroepeliJk
de neiging bestaat plussen en minnen of blokjes biJ elkaar op te tellen. In die
zin verschaffen dergelijke tabellen schijnduidelijkheid en maken manipulatie
van resultaten mogelijk.

Værbeeld 8. "7nrg døt een tabel ueersptegelt, waa¡ d.e werkelljke problemen Liggen".
In een MER uær een mcstverwerkend befulf z$n de emlssie naar de lucht uant geur en ammoniøk
hJeIte de beløngrlkste milieugeuolgen- In de tnbel wordt dit gezamelljk lrt êên (smnlle) kolom'hrchf
uerlDerkL Diperse andere þij díf proJect) mtder belangrlJke milíetgeuolgen (geluid" uelltgheíd. water,
bodem) worden breed uítgemeten uan¡door de asndacht uan de belngrlkste milteugeuoLgen wordt
qfgeleíd

Door aan de verschillende milieugevoþn gewichten toe te kennen kan dit pro-
bleem min of meer worden ondervangen. Wel dient dan door het variëren van
gewichtensets en gevoeligheidsanalyse te worden vastgesteld in welke mate de
(relatief subjectieve) gewichtentoekenning de resultaten beïnvloedt.

4.5 Presentatie

Om een snel inzicht te krijgen in de resultaten van het MFjR, kan een tabel
vergelijking alternatieven ookworden gepresenteerd in devormvan een grafiek,
kaart, diagram of andere afbeelding. Kleuren, of gri¡stinten kunnen een
belangrijk hulpmiddel zijn biJ de presentatie. Het voordeel van kleurgebruik is
dat snel inzicht en concrete informatie in één tabel kunnen worden gecombi-
neerd, wanneer iedere cel uit de basistabel door een kleuraanduiding een
waarde krij$ (bijvoorbeeld groentinten biJ een positleve bijdrage voor het milieu
en roodtinten voor een negatieve). Snel wordt duidelijk, welke alternatieven de
meeste perspectieven bieden en in welke milieucompartimenten de meeste
problemen te verwachten zijn.

Voorbeeld 9. B así"stobel met kleuronder steuntng

dælstellirigen lndicator tracé I tncé 2 tracé 3

297.700beperldng autoldlo-
rcteß

mtal autoldlome-
tem

beperldrE ultbretdlng
lnfrutructuu

mtal kilometer
nleure hmfdweg

lo

be*tremen eælogl-
æhe elementen

dooßn{dlng ecologi-
she veröùxdlngsæne
x

Ja

De keuze tussen compleetheid en overzichtelijkheid

Door zorgvuldig en verstandig om te gaan met de presentatie van vergeliJktng
van alternatieven kan dit onderdeel van het MER ziJn functie waar maken als
overzichteliJke samenvattingvan de belangrijkste informatie voor de besluitvor-
mer op basis waarvan deze zelf ziJn afiveging kan maken. Hoewel complete en

4.6
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4.7

onbewerkte gegevens veelal informatiever zijn, is selectie en bewerking soms

nodig om een overzichtelijk beeld te creëren. De keuzen die hierbij worden ge-

maakt dienen expliciet en controleerbaar te zijn.

Overzicht van de belangrijkste aanbevelingen

Besteed veel aandacht aan de presentatie van de vergelijking van alternatie-
ven. Het is de kerninformatie uit het MER'
Houd rekening met de drieledige functie van de vergelijking:
'Wat verandert er voor het milieu.
' Hoe erg (of goed) is dat.
'Wat is de beste oplossing.
Belicht ieder van deze wagen desnoods in een aparte tabel.
Richt de tabellen op de kernvragen die voor de besluitvorming moeten wor-
den beantwoord. (Deze kunnen per situatie verschillen.)
Selecteer alleen relevante alternatieven en milieugevolgen voor de uiteinde-
lijke presentatie. Verwijder rijen en kolommen, die het overzicht onnodig
uitgebreid maken en op een andere wijze simpeler kunnen worden gepre-

senteerd.
Presenteer ook de basis-informatie in tabelvorm en laat zo duidelijk moge-

lijk zien, hoe de vergelijkingstabel hieraan is ontleend.
VermiJd verdere bewerkingen, als deze niet nodig ziJn, omdat daarbij infor-
matie verloren gaat. Tnrgdat eventuele bewerkingeîzo goed mogelijk con-
troleerbaar ziJn.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van geu¡ichtensets, controleer dan altiJd
met een gevoeligheidsanalyse, wat de irrvloed is van de aannamen.
Maak gebruik van visuele presentatietechnieken als aanvullinÉ op en ter
ondersteuning van de gepresenteerde basisinformatie.

Nasch¡ift: De tn dit artikel gebrulkte voorbeelden zln aan de werkeliJkheid ontleend, en soms ver-

anderd ofvereenvoudigd om een aanbeveling beter te kunnen illustreren.
In MERenwordenvoortdurend serleuze pogkigen gedaan om complexe materie zo dutdeliJk en ob-

Jectief mogelijk te presenteren. Door deze pogingen te beschriJven en te evalueren kan een biJdrage

worden geleverd aan de kwaliteitsverbetering van een MER, hetgeen het doel is geweestvan het

schriJven van dit artikel.
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5.1

TOpCpvOEGDE wAARDE vA¡[ M.E.R. BIJ RECREATIE-PRo'ECTEN

Dit artikel geeft een overzicht van de ervaringen die de Commissie m.e.r. heeft
met recreatieproj ecten die een milieu-effectrapportage moeten doorlopen.
Allereerst wordt aangegeven welke recreatieprojecten m.e.r.-plichtig zijn en wel-
ke wijzigingen in 1994 te verwachten zijn. In een schema wordt vervolgens een
opsomming gegeven van het soorl proJecten waarover de Commissie geadvi-
seerd heeft. Van deze projecten worden de belangrijkste milieugevolgen ver-
meld. Dit artikel eindigt met een balans van de resultaten die met behulp van
m.e.r. zijn geboekt.

Feiten en cijfers

De wetgeving onderscheidt drie categorieën m.e.r.-plichtige recreatieactiviteiten:

I . aanleg van recreatieve of toeristische voorziening met een verkcersaantrek-
kende werking van gemiddeld IOOO voertuigen of meer per dag of met
een oppervlakte van 5O hectare of meer;

2. aanleg van een terrein ten behoeve van de verblijfsrecreatie dat in een een
gevoelig gebied ligt of 241 in een grote landschapseenheid en een oppervlakte
van 2O hectare of meer beslaat;

3. aanleg van een jachthaven, met 5OO vaste ligplaatsen of meer.

In het Ontwerp besluit milieu-effectrapportage 1994 worden enkele wijzigingen
voor de m.e.r.-plicht voorgesteld. De m.e.r.-plicht gaat gelden voor een recrea-
tieve of toeristische voorziening met SOO.OOO bezoekers of meer, of met een op-
pervlakte van 50 hactaren of meer, dan wel een oppervlakte van 20 hectaren
in een gevoelig gebied. Voor golfbanen geldt de m.e.r.-plicht niet meer als deze
geprojecteerd is op gronden met een agrarische bestemming. VoorJachthavens
is de regeling gewijzigd door de m.e.r.-plicht te koppelen aan 5O0 ligplaatsen
en niet langer aan'vaste'ligplaatsen. Voorts wordtvoorgesteld de m.e.r.-plichti-
ge activiteit te combineren aan een ruimtelijk plan dat als eerste in de mogelij-
ke aanleg voorziet en niet meer aan een 'gemeentelijk' ruimtelijk plan.

De Commissie voor de milieu-effectrapportage in Nederland heeft, sinds haar
bestaan vanaf september 1987over 52 recreatieprojecten (van de in totaal 428)
advies uitgebracht (figuur 5. 1). Voor 33 projecten is de procedure nog niet afge-
rond, I I projecten gaan om uiteenlopende redenen niet door en 8 projecten zijn
in uitvoering.
Een groot deel van deze activiteiten bestaat uit initiatieven voor golfbanen,
soms gecombineerd met vakantiebungalows of watersport.

LfJst C, kolom 8. I Besluit mtlleu-effectrapportage (m.e.r.) (gew¡ztgde tekst maart 1993). Met deze gevoelige ge-
bieden wordt bedoeld: een beschermd natuurmonument of staatsmonument, een natlonaal park, het Wadden-
gebied, een grote eenheld natuurgebied ofeen gebied met hoofdfunctle natuur, een uiterwaard behorend tot
de meest waardevolle uiterwaa¡den, een beekdal behorend tot de meestwaardevolle beekdalen, een grondwater-
beschermlngsgebied. LiJst C, kolom 8. I Besluit milieu-effectrapportage (m.e.r.) (gewi¡zigde tekst maart 1993).
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5.2

Ftgur 5.7: Overzichtvan m.e.r.-plichtige activiteitenwaarover advies is uitge-
bracht.

Er ziJn negen ontheffingen van de m.e.r.-plicht aangewaagd, waarvan er vier
zijn verleend.

Balans

M.e.r. heeft er toe geleid dat veel initiatiefnemers hun oorspronkeliJke plannen
hebben aangepast aan milieu-eisen. Informatie over de waarden van een gebied

leidt er toe dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. De indruk bestaat dat in-
formatie over de mogelUk negatieve gevolgen bij recreatieprojecten meer dan bij
andere projecten, door aanpassing van het plan, omgezet kan worden in posi-

tieve gevolgen. Positieve milieu-effecten treden op als bijvoorbeeld in landbouw-
gebieden door recreatie veel minder mest wordt toegepast. Een ander positief
effect treedt op wanneer een recreatieproject als buffer fungeert tussen een na-
tuurgebied en woon,/werkgebieden. Een goede inrichting kan ervoor zorgen dat
niet teveel bezoekers in het nabijgelegen kwetsbare gebied komen.

De getallen moeten nog worden aangevuld met de meest actuele stand van zaken
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ook is door m.e.r. meer aandacht gekomen voor een milieuwiendelijke in-
richting (beperking hydrologische ingrepen, betere inpassing in het bestaande
landschap en benutting van natuur(potenties)) en minder schadelijk beheer.
Door deze houding ontstaat een klimaat voor creatieve oplossingen.

Værbeeld l. "BeelcdolÍørste|"
EeninítíatíeJnemerheefiplottrtenuær de aa¡tleg uaneengolJbannlneenbeekdnl. De ærspronkellj-
ke waarde uonletbeekdnl is sterk achterultgegaøn dær hettandbouwktutdig gebruik (bemestíng
en onhtateríng), De beek ts níet meer dan een gekartallseerd stroompje.
Het uæmemen biedf uoordeten ten opzíchte von de bestaønd.e sifuafíe. Dær het gebied te onttrek-
ken aøt de Inndbouts kuntlen brækbossen en mærasffiems uorden hersteld In let pLan dreígen
deze uærdelenechler weer uerlorente gaandær hetclitbgebouls te projectereninhetnatste ged.eel-
te uan het gebied Omdat de inttíntíeJnemer niet øccærd gaøt met een ondere locatie uær het clubge-
bouw ís in let MER uærgesteld dit op palen te zetten zdal. ùryIeggirtg níet nodig is. Het MER
geefr daamoqst lttJormøtíe ouer de wljze tuaarop het inlttalíeJ optímøal te contbíneren is met het her-
ste| en beheer uan het beekdal.

Door formuleringvanhet meestmilieuwiendelijk alternatief komenvaak onver-
wachte mogelijkheden op tafel. Door kleine wijzigingen in het ontwerp kunnen
de negatieve gevolgen voor het milieu beperkt blijven en kan het gehele plan
aan kwaliteit winnen.

Voorbeeld 2. " Mee st milieuuríendelijke olternatíeJ'
Een gemeente tuíI een terrein uan 42O lectaren iwíchten uoor dag- en verblllfsrecreatie, uaa¡onder
een recreatíeplas, een bos- en een golJløttdschnp, een bungalowpork en een Istwærd Het onttaerp
Iigtalklnnr, M.e.r. uerpllchtde gemeente, hetmeestmilieuuriendelílkaltemafteJte onhtsíkkelen- De
ínJormolie dle díl opleuert, Ieídt tat uerfutering uon de waierkwalíteit uæral dær uerlaglng uan het
lizergehalte en d.ær een gæde regulatie uan" het waterpeíI hetgeen d.e zíchtdiepte uan let water do¡t
aønzlenlljk vergræL Htermee wordthet zwemtuater ueíIþer en oantekkel$ker.

Tot nu toe zijn niet meer dan l3 besluiten op basis v¿rn m.e.r. genomen waar-
onder ook negatieve. M.e.r. zorgtvoor een duidelijk overzicht van alle te nemen
stappen en hun consequenties. Door dit inzicht haken sommige initiatiefne-
mers af. Maar er ziJn ook andere redenen zoals een neergaa.nde conjunctuur,
omdat recreatieprojecten in verslechterende economische omstandigheden
doorgaans als eerste worden uitgesteld.
Recreatieprojecten worden veelal door particulieren gerealiseerd. Het gaat om
forse investeringen, de aankoop van grond, bouwvan hotel of bungalows, of de
aanlegvân een golfbaan met bijbehorende vooruieningen. De rol van particulie-
ren heeft ook invloed op het functioneren van m.e.r. Zij beschikken vaak over
één locatie waardoor een locatieafr¡/eging via m.e.r. niet mogelijk is. Hierdoor
kan m.e.r. niet de waarde toevoegen aan de besluitvorming door de extra infor-
matie die vergelijking van de milieu-effecten op verschillende locaties oplevert.
De meerwaarde van m.e.r. ligf dus noodgedwongen op het inrichtingsniveau.
Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin verschillende initiatiefnemers
trachten een besluit te verkrijgen over een initiatief dat slechts eenmalig te rea-
liseren is, bijvoorbeeld een themapark. In zo'n geval schrijven de initiatiefne-
mers ieder een MER voor afzonderlijke locaties. Het bevoegd gezagzit dan wel
met het probleem welke initiatiefnemer het initiatief te gunnen. Een evenwichti-
ge añveging op milieu-aspecten is dan alleen mogelijk indien het bevoegd gezag
de verschillende procedures weet te s5mchroniseren.
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De besluitvorming over recreatie met m.e.r. is gekoppeld aan het vaststellen
v¿m een ruimtelijk plan. In bestemmingsplannen kunnen ruimtelijke functies
goed worden vastgelegd, echter voor het milieu belangriJke zakenzoals een spe-
cifìeke milieuwiendeliJke inrichting, beheer- en verkeerskwesties kunnen er
niet in geregeld worden. De Commissie adviseert dan ook vaak om deze kwes-
ties in een latere fasevan de besluitvorming op te lossen. Beregenin$ en /of be-
mesting bij golfbanen moeten geregeld worden in een beheerplan. Voor de in-
houd van een dergelijke regeling kan men op het MER terugvallen. Beleid ten
aanzienvan verwachte parkeerproblemen moeten in een evaluatieprogramma
worden opgenomen , zodatde initiatiefnemer, nadat een verkeersprobleem zich
voordoet, gepaste maatregelen kan nemen.

VærbeeLd 3. "Mllleu-effecten bulten het plntgebted"
Een gemeenfe ull een stadíonbouwen dntmulttjurctioneel gebruíktkanwordenenbouendlen geen

ouerlastgeefi.uoor de omu;onendert lJíthetMÐRbtgtrdntditmoeillkuerenþbare doetenz{n- Het
beLongrljkste probleemis het uerkeer. Probeert mennÊtTsente stímuteren ommethet openbaør uer-

uoertekomen dø¡tmoetenerminderparkeerplaatsenwordenaangelegdWanvteermensentochmet
de aulokomendntzorgenze voor parkeeroueflastinde omlíggendewoontuljken. Meer parkeerpløat'
sentrekkenetraatttoverkeer oønenhiermee ís de uicieuze cirkeluseer rond- De uerkeersprobtemo-

tiek stektztchechter ultbultende reiloo[dteuanhetbesluít: tetopstellenuaneenbestemmingsplcut
uoor het stodion Een slhtatíe díe uaøk uoorkomt bfi bezoekersíntensleue recreatleprojecteru Des-

ondø¡tks uraagt de Commisste ÍLe.r. om de geuoþen voor dit omlíggende gebled ook in de pLonuor-

míng te betrekken; op basís uan het MER worden gegeuens uerzameld waørin de parkeerproblemø-

dek nsuukeurþ wordt uítgeuerkt en teuens de londschøppetlJke bryassíng uan de p.rkeerplaatsen
toorden belnndeLd- Deze ínJormøtie moet tegelgkertíJd met tet onhtserpbestemmlngsplan ter ví.síe

worden gelegd zdøf dE omtaonenden hieruan kervtts Istruwn nenen er\ zonodþ, nq lanrvten rea-

geren, Ookde Commtssle zalnog over díe gegeuens aduíseren, Nahetlngebruiknemenuanlvtsta-
dion kan worden geëualueerd oJ de getolfen voorzlenlngen aJdoende zltn geueest en oJ nog atnui-
lcnde mnnbegelen mæten usorden genoÍLeru

Voor de opgebouwde ervaringen, kennis en creatieve oplossingen bij recreatie-
m.e.r. is de Commissie een verzamelpunt, waardoor de Commissie nieuwe ini-
tiatiefnemers kan adviseren.
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6 HpT MER oP MAAT: INFoRMATIE vooR DE BEsLTIT\¡oRMING

Inleiding

Milieu-effectrapportage heeft tot doel het milieu-aspect een volwaardige plaats
te geven bij de besluitvorming door het bevoegde gezag. Daartoe dient onder
meer de in het MER bijeengebrachte informatie. De in het MER opgenomen in-
formatie moet inzicht verschaffen in de relatie tussen de voorgenomen activiteit
en de te verwachten effecten op het milieu. Duidelijk is dat dit inzicht niet van-
zelf ontstaat door het aanbieden van een grote hoeveelheid informatie over de
huidige en toekomstige toestand van water, bodem, lucht, geluid en van natuur
en landschap. Ook ontstaat dit inzicht nog niet als de relatie met de ingreep
wel wordt gelegd, maar dan louter in de vorm van een opsommingvan mogelij-
ke effecten. De opsteller van het MERzal de lezer moeten helpen door het aan-
brengen van een rangorde van belangrijkheid. Immers, de voorgenomen acti-
viteit en de milieusituatie verschillen van geval tot geval.
In dit artikel wordt op basis van praktijkervaringen en bij wijze van signale-
ment ingegaan op de waag: Welke aspecten enJoctoren zljn uær de besluituor-
ming uan belang bü de selectíe uan ù1formøtie uoor het MER?

Aan de informatie in het MER kan als eis worden gesteld dat:
a. ze dient te zijn afgestemd op de aard en de omvang van de gevolgen voor het

milieu. Belicht zal worden (S 6.3) tot welke consequenties dit in de praktijk
zal kunnen leiden;

b. in het MER alleen de informatie dient te worden opgenomen die, direct of
indirect, de besluitvorming door bevoegd gezagkan beïnvloeden. Daardoor
zou de situatie kunnen ontstaanwaarbij bepaalde wezenlijke effecten op het
milieu niet in het MER beschreven hoeven te worden, omdat ze niet door
bevoegd gezag in de besluitvorming kunnen worden betrokken.

Tussen beide eisen lijkt dus een zeker spanningsveld te bestaan: ogenschijnliJk
kan de situatie ontstaan waarbij belangrijke milieu-effecten die niet in de be-
sluitvorming kunnen worden gereguleerd, niet in het MER beschreven hoeven
te worden. In $ 6.4 zal worden beschreven op welke wijze de wetgeving hierin
heeft voorzien en hoe in de praktijk met een dergelijke situatie wordt omgegaan
door de Commissie.
Als verdere eis voor de informatie in het MER geldt dat deze moet aansluiten
bij het abstractieniveau en de mate van detaillering van de besluitvorming. Dat
aan deze vanzelfsprekende eis in de praktijk van m.e.r. niet altijd even makke-
lijk wordt voldaan, wordt kort toegelicht in S 6.2.

Gedetailleerdheid en abstractieniveau

Een eerste type probleem doet zich voor op het vlak van de gewenste detaille-
ring en het gewenste abstractieniveau. Bij een m.e.r.-procedure voor een ver-
gunningverlening wordt concrete en gedetailleerde informatie verstrekt. Dit
vloeit voort uit de eisen die aan een vergunningaanwaag gesteld worden: de te
verwachten emissies moeten gekwantificeerd worden. In een MERvoor bijvoor-

6.1

6.2
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beeld een milieubeleidsplan2ol is een dergeliJke concrete en gedetailleerde uit-
werking van ingreep-effectrelaties over het algemeen minder relevant.
Bij een procedure voor een vergunningverlening doet zich de waag voor welke
informatie in de vergunningaanwaag zelf en welke in het MER opgenomen
dient te worden. Het groeiende aantal milieuvoorschriften heeft er de laatste ja-
ren toe geleid dat steeds meer informatie wordt verlangd in een vergunningaan-
waag. Onbedoeld heeft deze ontwikkelingzict:' vertaald, onder meer via de

richtlijnen voor het MER, in zeer gedetailleerde beschrlvingen in het MER.

Milieu-effectrapporten, ook voor weinig complexe activiteiten, zijn daardoor on-
nodig omvangrijk geworden. Vanwege de toenemende detaillering van de ver-
gunningaanwaagzelf, zou overwogen kunnen worden om het MER te richten
op de hoofdzaken van het voomemen; voor details kan naar de vergunninga¿rn-
vraag worden verwezen. Het MER vervult dan vooral een informatieve functie
die het juiste inzicht verschaft over de essentie van de ingreep (en zijn alterna-
tieven) en de te verwachten effecten op het milieu, met name aan het brede pu-
bliek en de bestuurders. Om dit te bereiken moeten reeds in de richtlijnenfase
aanzetten gegeven worden om de afstemming van de milieu-informatie in het
MER op die in de vergunningaanwaag te bereiken.

6.3 Toespitsing van het MER op belangnjke gevolgen voor het milieu

Niet alle milieu-effecten behoeven in het MER in extenso te worden beschreven.
Dit houdt in dat bij het opstellen van de richtliJnen en bij het MER zelf añvegin-
gen moeten worden gemaakt: welke effecten op welke milieu-componenten
moeten worden beschreven; welke mate van detail dienen de beschriJvingen te
krijgen? Bij deze añvegingen moet de betekenis van elk milieu-effect doorslag-
gevend zijn. BelangriJke effecten zullen veel uitçbreider beschreven moeten
worden - meestal ook gekwantifïceerd - dan gevolgen die minder essentieel
ztjn"l.

6.3.r Klelne lnrlchtingen

Het selectiecriterium van de toespitsing op de belangrijke milieugevolgen, ver-
dient zeker te worden toegepast bij m.e.r.-procedures voor veel kleine inrich-
tingen waar gevaarlijk afual wordt be- of verwerkt. Oprichting en/of uitbreiding
van kleine inrichtingen is als gevolg van de EG-regelgeving in 1992 m.e.r.-
plichtig geworden. Bij dergelijke inrichtingen is de kans groot dat veel aan over-
zichtelijkheid en beknoptheid kan worden gewonnen door eerst na te gaan of
essentiële gevolgen voor het milieu kunnen optreden. In veel gevallen kan met
een beknopte omschrijving van het voornemen, de alternatieven en de milieu-
gevolgen in het MER worden volstaan. Gelet op de aard, de omvang en het
beperkte risico van de milieu-effecten van deze kleine installaties, en vaak me-

26 De m.e.r.-plicht heeft betrekking op het hoofdstuk Venaljder'ng aþalsto¡þnvan een provinciaal milieubeleids-

plan.

2Z De richtJiJnen kunnen meestal een voldoende indlcatle geven welke milieugevolgen belangrtJk zfjn en daa¡om

in het MER moeten worden beschreven. Soms komt pas biJ het opstellen van het MER een belangrijk mllieu-
effect aan het licht. Uiteraa¡d behoren deze effecten dan in het MER te worden beschreven ook al zijn ze niet
in de richtliJnen opgenomen.
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de door de ligging op een industrieterrein kan het MER dan beperkt in omvang
zi¡n281. Door het stellen van prioriteiten zullen reeds in de richtli¡nen de vooi
het milieu essentiële punten aangegeven moeten worden2el.

6.3.2 Aanscherplng milleunormen

De initiatiefnemer die toestemming voor zijn voornemen wil krijgen, zal er naar
streven het te laten passen binnen de wetteliJke regels. Naarmate de wettelijke
eisen aan een voorgenomen activiteit strenger zijn geworden, is de wiJheid van
de initiatiefnemer om risico's voor het milieu te accepteren verder ingeperkt. Zo
zijn voor de be- of verwerking van afi¡al de steeds strengere milieunormen in
toenemende mate bepalend voor de keuze van het technische proces (inclusief
nageschakelde technieken). Deze ontwikkeling heeft voor m.e.r.-procedures
voor installaties en fabrieken tot gevolg dat de alternatieven voor het voorne-
men zich binnen steeds smallere marges begeven. In de toekomst kan daardoor
de situatie ontstaan dat er nauweliJks mogelijkheden zijn voor alternatieven.
Het is dan niet zinvol op ondergeschikte aspecten alternatieven te formuleren;
dit kan ook gelden voor het wetteliJk verplichte, meest milieuvriendelijke alter-
natief. wel zal dan moeten worden aangetoond dat voor het voornemen een
meer milieuwiendelijk alternatief redelijkerwijs niet mogelijk is. Deze voor het
milieu belangri¡ke ontwikkeling heeft vooral betrekking op alternatieven voor
het be- of verwerkingsproces. De aandacht kan zich meer gaan richten op de
ruimte voor het ontwikkelen van alternatieven op andere gebieden; gedacht kan
dan worden aan het gebruik van grondstoffen en energie, het vervoersaspect
en doelmatigheidsaspecten van de afiralverwijdering.

6.4 Reikwijdte van besluit en m.e.r.; spanningsvelden en oplossingen

Het meest wezenlijke onderdeel van het MER is de beschrijving van de relatie
tussen de voorgenomen activiteit (inclusief de alternatieven) en de daaraan ver-
bonden effecten op het milieu. De besluitvorming kan hierop inspelen, bijvoor-
beeld met voorschriften voor extra milieubeschermende maatregelen. Soms
echter biedt de wettelijke regeling geen mogeliJkheid om alle relevante milieu-
effecten via het besluit te reguleren. 7-o is het bijvoorbeeld biJ de aanleg van een
verkeerstunnel in beginsel niet mogeliJk om de milieugevolgen van het gebruik
door verkeer in het m.e.r.-plichtige ruimtelijke plan te reguleren. Hier is sprake
van een beperkte reikwijdte van het besluit ten opzichte van m.e.r. In dergelijke
gevallen kan gesproken worden van een 'witte vlek'3o1.

Het MER richt zich op alle milieu-effecten van een activiteit, terwijl een ruim-
telijk plan zich beperkt tot het scheppen van een ruimtelijk kader waarbinnen
zich activiteiten kunnen ontplooien. Voor niet-ruimtelijk relevante milieugevol-

28 Juist ten behoeve van het opstellen van milieu-effectrapporten voor dit soort activiteiten is i¡l lgg3 het
Werkfuk MER Geuaør7ljke A,þolstoffen (Reeks Milieu-effectrapportage deel zl4; Min. VROM & Min. LNV)
verschenen.

29 Uiteraa¡d geldt ook hier dat per geval de intenslteit van de milieu-effecten moet worden aangetoond, mede i¡r
relatie tot omgevingsfactoren (gevoelige gebieden e.d.).

30 De term 'witte vlek' ls onder meer gebruikt biJ de behandeling van de Wabm in de TWeede Kamer (Memorie van
Toelichting, kamerstuk 16.814 nr. 3, pag. 28. TWeede Kamer 19gO-l9gl).
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6.4.1

3l

gen, büvoorbeeld emissies naar lucht en water, kunnen niet zonder meer be-

perkende bepalingen in het ruimtelijk plan opgenomen wordensrl. De waag is
dan in hoeverre het zinvol is de betreffende effecten op het milieu in het MER

te beschrijven, terwiJl het niet zonder meer mogelijk is om ze in het m.e.r.-
plichtige besluit te beTnvloeden. Vervolgens rijst de waag of het verschil in reik-
wijdte tussen het MER en het besluit van invloed moet zijn op de wijze van ad-

visering door de Commissie.

Praktlsche oplosslngen

Hieronder worden drie praktijkvoorbeelden gepresenteerd over de wijze waarop
de milieugevolgen toch bij de besluitvorming over ruimtelijke plannen betrok-
ken zou kunnen worden.

Voorbeeld: de golfbaan
In een MER voor een golfbaan wordt veel aandacht besteed aan de gevolgen

voor het milieu van beregening, van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en

van het gebruik van meststoffen. In het bestemmin$splan kunnen aan deze be-

heermaatregelen echter geen voorwaarden worden verbonden, omdat ze geerr

ruimtelijk relevante betekenis hebben. Voor dit soort situaties adviseert de

Commissie om, los van het te nemen besluit, een bindend beheerplan op te
stellen waarin aan dergelijke maatregelen voorwaarden of restricties kunnen
worden verbonden. In die gevallen waarin een particulier als initiatiefnemer op-
treedt, kan het beheerplan gebaseerd worden op een overeenkomst tussen het
bevoegde gezag en de particuliere initiatiefnemer.

Voorbeeld: het bedr$venterrein
In het bestemmingsplan voor een bedrijventerrein kunnen zoneringen voor de

milieu-aspecten geluid, geur en externe veiligheid worden vastgelegd. De waag
die zich hier aandient is, hoe de omvang en ligging van de verschillende zones

moet worden bepaald. Ze kunnen immers niet worden afgeleid uit de te ver-
wachten emissies omdat (no$ niet bekend is welke bedriJven zich op het terrein
zullen vestigen. Wel kan een gewenste (maximale) zone worden gekozen door
terug te rekenenvanuit de maximaal toelaatbaar geachte milieubelasting opge-
voelige objecten en gebieden (huizen, natuurgebieden) in de omgevirrg. T-okal,:-

de gewenste ruimte voor de bovengenoemde aspecten worden vastgelegd.

Effecten via het grondwater, effecten op gevoelige gebieden in de omgeving of
effecten ten gevolge van toekomstig verkeer van en naar het bedriJventerrein
kunnen echter nauwelijks in het plan geregeld worden. Dit probleem wordt in
toenemende mate ondervangen door de integratie van ruimteliJke-ordenings-
en milieubeleid. Daardoor ontstaan meer toegesneden instrumenten, zoals het
locatiebeleid en de parkeernormen.32l

AnderziJds kan door de invoering van globale bestemmingsplannen (Wet op de RuimteliJke Ordening) met daarin

dæIomschriju4env@r de te realiseren functies meer rekening worden gehouden met bijvoorbeeld biotische

en cultuurhistorische aspecten.

BiJ het locatiebeleid wordt rekenifig gehouden met de aantrekkende werking van bedriJfsvestigingen op het
(wacht)autoverkeerendeliggingtenopzichtevanopenbaarvervoersverbindingen. Pa¡keernormenbehelzenhet

aantal toegewezen parkeerplaatsen per bedriJf(svestigtng) in het bestemmlngsplan.

32
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Voorbeeld: het stadion
De aanleg van een voetbalstadion is m.e.r.-plichtig vanwege onder meer de ver-
keersaantrekkende werking. Het fbestemmings)plangebied omvat echter alleen
het stadion en het aanliggende (parkeer)terrein. Belangrijke milieu-effecten,
veroorzaakt door het verkeer, doen zich vooral voor buiten het plangebied.
Daardoor ontbreekt de juridische mogelijkheid om het voornemen bij te sturen
en aldus de milieugevolgen te beperken. Een ander, praktisch probleem is dat
het voornemen nog verder uitgewerkt moet worden. Afhankelijk van de preciese
vorrn van de invulling kunnen dan de nodige (milieu)maatregelen genomen
worden. Deze vorm van 'evaluerend ontwerpen'gecombineerd met de evaluatie
achteraf in het kader van m.e.r. achtte de Commissie zinvoller dan vooraf een
aantal verkeersscenario's te beschrijvenssl. Het aantal variabelen was te groot
om daar zinvol besluitvorming op te baseren. Het bevoegde gezag zag in het
MER aanleiding in de Hinderwetvergunning een vervoersplan te eisen, waarin
de belangrijkste verkeersaspecten geregeld konden worden.

De voorbeelden geven aan hoe op een creatieve wijze met milieu-aspecten kan
worden omgegaan bij besluitvorming over ruimtelijke-ordeningsplannen. Hier
ligt ook zeker nog een uitdaging om de grenzen van deze mogelijkheden verder
te verkennen.
In gevallen waarbij het m.e.r.-plichtige besluit een vergunningverlening betreft,
doen zich bovenstaande problemen overigens nauwelijks voor. De milieu-aspec-
ten die in het MER beschreven moeten worden kunnen vrijwel allemaal via
voorschriften in de vergunning beirrvloed worden. Toch kan ook daar een ver-
schil in reikwijdte tussen besluit en MER ontstaan.

6.4.2 Juridische oplossing: verruimde beslissingsgrondslag

De bovenstaande voorbeeldenzijn alle drie pragmatische oplossingen. Bij het
tot stand komen van de m.e.r.-regeling was ook de wetçver zich bewust van
het probleem van verschil in reikwijdte, de witte-vlekkenproblematiek. In
artikel 7.35 wm is een regeling getroffen in de vorm van de zogenaamde uer-
tuimde beslússÍngsgrond"slog.Ditartikelgeefthetbevoegde gezagonderbepaal-
de voorwaarden de mogelijkheid voor de witte vlekken toch maatregelen te tref-
fen. Lid I van dit wetsartikel verschaft het bevoegd gezag een wettelijke basis
(en verplichting) om bij het nemen van een besluit over een voorgenomen acti-
viteit rekening te houden met alle gevolgen voor het milieu. Dit artikel vormt
derhalve ook de wettelijke basis van de eis dat in het MER informatie over alle
milieugevolgen opgenomen dient te worden.
De verruimde beslissingsgrondslag is nog nauwelijks toegepastsal. Het is daar-
om zeer wel mogelijk dat dit wetsartikel oplossingen in de bovengenoemde voor-
beelden kan bieden. Met name op het gebied van de ruimtelijke ordening ver-
dient het aanbeveling om nadere aandacht te schenken aa.n de toepssing van
de vermimde beslissingsgrondslag.

33 ZIe ook de projectbeschriJving nr. 425 MíIíeu-elfectapportoge stadion Amsterdø1. bijlage Z.
34 ToepassingsmogeliJkheden bliJken biJvoorbeeld uit een advies van de Raad van State dat op 23 augustus lg88

werd uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat op verzoek van de Minister over het MER
Uitbreíding LtrchÍhan¿en MarrsffichL ZIe ook project nr. l2O, biJlage 7.
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6.5 Rol van de Commissie voor de milieu-effectrapportage

Een belangriJk middel waarmee de inhoud en omvang van het MER ziJn te
beinvloeden, vorrnen de rtchtliJnen voor het MER van het bevoegde gezag.In
toenemende mate tracht de Commissie in haar advies voor richtlijnen meer
specifîek aan te geven op welke informatie het MER zich dient te richten om
een verantwoord besluit te kunnen nemen. In sommi$e gevallen wordt deze

aanpak overgenomen; in andere gevallen breidt het bevoegde gezagde richfliJ-
nen uit, waardoor bijvoorbeeld een grote overlap kan onstaan tussen de infor-
matie in het MER en in de vergunningaanwaag.
BiJ de toetsingvan milieu-effectrapporten stelt de Commissie als eerste eis dat
het MER inzicht moet verschaffen in de aard en omvang van de effecten op het
milieu van de voorgenomen activiteit en de alternalieven. De mogelijkheid van
de vermimde beslissingsgrondslag vormt hiervoor de legitimering.
In haar adviezen geeft de Commissie in een aantal gevallen suggesties voor
pragmatische oplossingen van de zo genaamde witte-vlekkenproblematiek. Het
valt echter niet onder de verantwoordeliJkheid van de Commissie maar van het
bevoegde gezagom te bepalen hoe in de besluitvorming met de informatie uit
het MER wordt omgegaan.

BiJ m.e.r. -procedures voor vergunningaanwagen kan worden geconstateerd dat,
met versche{ping van wetgeving en normstellingen, enerzijds de marges voor
alternatieven geleideliJk geringer worden maar dat anderziJds daardoor ook de

mogeliJke milieu-effecten relatief geringer worden. De Commissie adviseert in
voorkomende gevallen om het MER beknopt te houden, toegespitst op de be-
langriJkste risico's voor het milieu.

-48-



DEEL 3: BIJI,AGEN

1. LiJst van leden van de commissie voor de milleu-effectrapportage in lgg3,
met woonplaats

2. LiJst van personen, die tot nu toe ziJn opgetreden als adviseur van de
Commissie, met woonplaats

3. Samenstelling van het presidium en het secretariaat van de Commissie voor
de milieu-effectrapportage in lggg

4. Samenstelling van het bestuur van de Stichting Bureau Commissie voor de
milieu-effectrapportage in I 998

5. LiJst van door de commissie voor de milieu-effectrapportage in lgg3
uitgebrachte advlezen

6. Overzicht van procedures: stand van zaken per 81 december 1gg3

BiJlage 7 is niet in dit deel van hetJaarverslag opgenomen, maar is afzonderliJk
gebundeld.

7. BeschriJving van proJecten: stand van zaken per Bl december 1gg3
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BIJLI\GE T

Ltþt ven lcden v¡n dc comnl¡slc voor dc mlllcu+ffectrapportegc ln lggg,
nct woonpla¡tl

dr.lr. F.G. v¡n dcn A¡r¡cn te Weerselo
prof.dr.lr. J.F. A¡¡cne te's{raverzande
ir. J.W. A¡¡ínt te Apeldoorn
ftrg. W.G. Bccn te Sctrtedam
drs. J.\ñ/. Bollcnbcrgcn te Kerkrverve
drs. Â.J. Bclntcm¡ te Doorn
prof. drs. P.J. v¡n dcn Bcr¡l te Voorschoten
dr. J.A. v¡n den Bcrt te Zetst
dr. E.P.H. Bc¡t te Utrecht
prof.dr.fr. E.W. Billcr te Maasslule
prof.lr. C. B{llcrt te Rhenen
i¡. M.c.M. dcn B!¡nlen teWamsveld
dr. \{I. Blcutcn te SchallnrdJk
dr. E.F. BloLLcr te Rotterdam
dr.ir. D.E. Bo¡t-Vcddcr te Rotterdam
prof.dr. J.S.M. BoletJ te \{ragentngen
dr. J,P, Boon te Den Burg
A.P.H.M. Boonm¡n te Bmnssum
tr. G. Boonzerllcr te Tllburg
prof.dr. K. Bouscr te Hetltge Landsttchttng
prof.lr. L.J. Br¡¡¡cr te De Ller
ir. J.J. Brutn te Rotterdam
fr, H.S. ButJtcnhcl te Der¡enter
prof.dr.lr. P.J.H. Butl{or te Hllversum
ir. P.M. Bul¡ te Utrecht
dr. K.J. C¡ntcr¡ te Apeldoorn
prof.dr. L.A. Clercnburg te Pfnacker
dr. F. Col{n te Leidschendam
H. Comp¡¡n te's€ravenhage
dr. L.A. Conr¡dt te Houten
dr. J.W. Coplur Pccrcboom te NiJmegen
dr.ir. J. Coun¡nr te Weert
lr, W Cr¡mc¡ te Woubrugge
prof.dr.lr. J.C. v¡¡ D¡n te PtJnacker
dr. N.M.J.À D¡nlcn te Den Burg
ir. H. Diltrtre te Zetten
ir. ÀH. Dtrlzweger te Lelystad
ing. A.J. Dre¡lt te Leusden
dr. J,M, Droct te Haarlem
ir, J.H.A Drlc¡¡en te Stellendam
dr. P.P.J. I)rlc¡scn te Zoetermeer
ir. J.C.H. D¡o¡t te Heller¡oetsluis
ir. W. v¡n Dullvcnbooden te Woudenberg
l¡. L.E. Duvoo¡t-v¡¡ En¡lcr. te Amersfoort
B.Th, Ecndeb¡l te Oosterùeek
ing. C,L. Ecntcm¡ te Tlrnaarlo
drs. H.C. Ec¡onr te Utrecht
dr. H. Ellreclcr. te Wagentngen
dr. D. El¡m¡ te Bergen aartTæ.
drs, lr. M. tpcmr-Bngnel te Puttershoek
lng. J.L.J, v¡¡ E¡ te's-Gravenhage
dr. J.H. Ettcmr te Amsterdam
dr.ir. ÂJ. Fl¡ch te Or¡erveen
prof.lr. D.H. Þtcltn¡¡ te Almere
ir. G.C. (þlderblom, gen.ÍraJ, b.d. te Z¡etermeer
dr. J.A. Gocdloop te Bergen
lr. G. Gr¡Ll¡t te Doorn

dr. A-J. dc G¡oot te Gronlngen
dr. A.P. GrootJenr te Gnrntngen
prof.dr.lr. F.A.M. dc Eern te Wagenlngen
dr. H. dc E¡¡¡ te Lem¡ner
dr. P. Ee¡¡cl te lJmulden
kol. b.d. G.H. Eegen te Breda
dr.lr. H. E¡r3¡cÉr te Renkum
A. WJ. Eellnon te Roosendaal
drs. C.J. Ilcmtcr te Amsterdam
prof.dr. P.Th. Ecndcnon te Valkenburg
prof.dr.lr. Ch.F. Ilcndrllt te Vlaardtngen
prof.mr.dr. E.F. tcn Eer¡vclhof te Rotterdam
lr. H.Ch.M. Ecynlng te Amsterdam
drs. D. v¡n dcr Eoct te Bennekom
dr.tr. J. IIoeL¡ te Wagentngen
prof.dr.lr. .L de Eoogh te Wagentngen
lr. C. Eordllt te Delft
prof.dr. L. Hord{ll te Hoogland
lr. A"Th, tcn lloutcn te Wagenlngen
dr. H.J. Iluccl te Delft
prof.dr. E.A. Eul¡m¡n te PuÍtfJk
lr. Chr.J, Huyrlcnr te Dommelen
lr. P. Itc te Gronlngen
prof.mr. J.H. J¡nr te Almere
t¡¡9. R.P,M. J¡n¡on te Hazerswoude{orp
dr. tr. J.M,A" J¡n¡¡cn te Wagenlngen
dr. R J¡n¡¡en te Amsterdam
dr. W. Jocdc te \tr¡agentngen
turg. L.A"B. dc.fong te Boskoop
prof.dr.lr. J.P.Th. E¡llwtrf te Benthuizen
lr. J.P.G. v¡n dcr R¡nG¡ te Duiven
lr. H.N. KcrdtJL te Grontngen
drs. WJ. tcr teu¡¡ te Voorschoten
lr. À Klertr¡ te Boxtel
dr.lr. is- Xlapwff te Bennekom
lr. F.R. Elcln te Ouderkerk a/d Amstel
lr. W. ßIcln te I-ochem
drs. C.E. ElclJn te EtJsden
drs, R.H.J. EloL te Arnersfoort
prof.dr. J.H. Kocn¡¡ te Wagenlngen
lr. B.N. de Kontng te Rhoon
prof.tr. J.H. Kop te Leersum
dr,tr. I.W. Ko¡tcr te Bennekom
l¡. B.G. Krcltc¡ te Putten
drs. J.W.M. Eulfpcn te Berkel en Rodenrijs
drs. RH.D. L¡mbect te Kapelle
pmf.mr. C. L¡mbcr. te Opende
lr. P.H.R L¡ngcwct te Plnacker
m¡.tr. J.A"M, v¡¡ dc¡ Lec te Hemmen
dr,lr, J. Lecntv¡¡¡ te Lelystad
prof.dr.lr. H.N. v¡¡ llcr te Kesteren
dr. H.J. Llndcboon te fÞn Burg
lr. L.P.M. IJnrcn te Epe
ir. J.A. IJrzlng te Rhenen
prof.mr. D.À Lr¡b¡ch te Lutjegast
prof.dr. L. L{Llcmr te Renkum
C. v¡n l[aanen te \ilormerveer



drs. H,R.J. v¡¡ t¡¡ncn te Amersfoort
prof.dr.tr. F.M. U¡¡¡ te Breda
tr. A"D. t¡lcr te Letden
W.A.S. v¡¡ tccl te Z*tlle
dr.lng. À von tclcr te NleuwVennep
lr. P.G. ücllcr te Vught
fng.W. tcllncn te Utrecht
ing. J.À tcttcn¡ te Tllbu¡g
drs. RG. tc¡ te Letderdorp
ir. M.G. Ucy te Detft
fr, N, üolcnr¡r te Bllthor¡en
drs. R.H.J. too¡cn te Arnhem
dr. L.R lf,ur te Vlnl¡eveen
dr. H. Nlcbocr te De Btlt
lr. K. I{[c te Amersfoort
prof.dr. P. Nlltrnp te lælden
drs. J.P.J. Nflncn te Brtelle
drs. G.M.RA. vr¡ Oort teäst
lr. W-4" Oortln¡¡ te Letdschendam
dr. P.F.M. O¡ldem te Utrecht
ir. id Peepc te Voorschoten
ing. P.M. Pcctcr. te Haa¡lem
It.kol. b.d. 1l¡. Pcr¡ te lælden
ir. P.A.R. Po3t Y¡¡ dcr Burg te Oostvoorne
ir. P. v¡n Rrn¡¡clrooll te Letderdorp
dr.lr. P.E. Rtltcmr te Wagentrgen
prof.dr. J. Rlngclbcrg te Putten
dr.tr. N.P.H.J. Roordr vrn tllrlngr te Delft
lng C. Roú te Apeldoorn
lr. E.Ph.J. dc Rultcr te Nootdorp
prof.dr.tr. W.H. Rullcn¡ te Wagenlngen
mr. D. 9¡mt¡ldcn te Amsterdam
l¡. J.B.R v¡¡ dcr schrrfte Apcldoorn
lr. RP.H.P. v¡¡ dc¡ Sah¡û te Bennekom
dr. R Sohllt te Hlþersum
tr. P.T. Sohurc te's-Hertogenbosch
drs. ÀÀ Scln te Ede
tr. D.F, Sllmonr te ¡{mste¡da¡n
a. D.L.H. Stcbo¡ te Abcoude
dr. W.A. Smlt te tÞnekamp
drs. J.H. Smlttcnbcr¡¡ te Irnsum
lr. K-A-A" v¡n do¡ 39ct te Amersfoort
tr. J.C. St¡¡r te Gouda

lr. J.H.ÀM. Stccnvoordcn te Bennekom
drs. J.lV. Stctl¡¡gwcrfi te Boskoop
prof.dr. C.W. Stottcrbcl'cr te Arnhem
A. T. llouwon te Amerefoort
prof.tr M. Tclr te Elndhoven
prof.dr. J.H.J. Tcrsl¡dt te Leusden
drs. S.P. Dsl¡¡¡fl¡ te Gouda
dr. F.P.C.L. Tonn¡cr te Thorn
prof.dr. \[r.C. Tr¡¡tcnburt te Amsterdam
prof.dr H.À Udo dc Ers te Lelden
l¡, H. Vro¡¡ct ts T,r¡rcnaar
dr. J. Vccn te lVenum-'Wesel
lr. A"F. ln 't Vc¡d te Warnsveld
tr. A" Vcrbccl te Ugchelen
mr. PJ. Vc¡d¡m te Btlthoven
tr. J.H.G. Vcrhrgcn te \Átagentngen
drs. R. Vcrhocfte Schagen
lr. JJ. Vcrmclldcn te Gulpen
lr. WJ. VcrvctJø te Mtddelburg
prof.drs. J.ÀJ. Vcrvloct te Bennekom
dr. W. v¡¡ Vler.rcn te Bennekom
l¡. JJ. Vtqré te Emmeloo¡d
mr.lng, ÀH. Vtttc¡r te's4ranenhage
prof.dr. C.AJ. Vlct tc On¡cn
tr. ÀW. v¡¡ dcr Vllc¡ te ZwlJndrechtn
dtpl.lng. K.P. Vollmer te RrJswtJk
fng. F. v¡n Voorncburg te Apeldoorn
drs.tng. J.B. Vo¡ te Alrnere
dr. N.P.J. dc Vrlc¡ te Gronürgen
lr. P. Vrlll¡ndt te Wagenlngen
prof.tr. J.J, v¡¡ dcr Vuu¡¡t dc Vrlcr te Aerdenhout
prof.lr. A.F. v¡nWcclc te Stohvlk
prof.mr. J. Ycr¡cl te NærúvtJk
dr. ldA.E. Ylboço te Amsterda¡n
drs. J. Ylcrt¡ te Houten
prof.tr. H. Yt¡gortr te Arnlrem
drs. P. Wlnlcl te Voorschoten
dr. G. v¡n Wl¡duo te WtJk b{ Duurstede
lr. P.HJ, de Yrln¡cr te Lclden
tr. ÀJ.rl. Tl.r,ttE O€gst€eest
lr. F.J. Z¡ndvoort te Hendrtk Ido Arnbacht
prof.dr. .I.T.F. Zlmncrm¡¡ te Bergen

BtJlage l,blz.2



BIJLI\GE 2

L{st van PeÌsonen, dle tot nu toe z{ln opgetreden als advtseur yan de Commlssie,
met woonplaats

drs. P. v¡¡ der.A¡ te Deventer
dr. Th. G. Aalbcrs te Bilthoven
Abdulkadt¡ Mohened Hassan te Jemen (OS,l

drs. W. Altcnburg te Groningen
dr. J.H. Anthonlssen te Putten
mr.ir. H.Th. var¡ âssclt te Leiden
dr. V.G. Aurlch te Oosterbeek
drs. G.J. Baa{cns te Dwingeloo
dr. A. Barond¡egt te Voorthuizen
drs. B.M. van Bo[ma-van Dam te Monntckendam
A. S.J. Bennema te Zwolle
J.J. van dcn Berg te Wamsveld
lr. K.G, Bczuycn te Breda
ir. G. Blom te \ilageningen
A. S,M. Bodmcr-Sluls te's-Gravenhage
ir. D. Bocls te Wageningen
dr.ir. M.M. Boonc te Zoetermeer
A. A.T. de Borst te Schalkhaar
ir. AP. Bot te Rotterdam
ir. F.B.H. dc Bree te Wageningen
R Brtnk te Wychen
dr. A.M.H. Brunstl¡g te Wagenùrgen
prof.dr. J. Bult te Utrecht
dr. H.T.J. Chabot te RandwiJk
drs. F.AM. Clac¡scn te Lelystad
drs. F.H.J.M, Cocnen te Enschede
dr. F. Crcutzbcrgi te Den Helder
ir. D.A.M. Croonen te Amersfoort
lr. J. Davtdsc te Bennekom
drs. J.P.C. Dlelcman te Rotterdam
tr. W.A- Dlelcma¡ te Arntrem
lr. M.J. Dlcpendaot te Delft
drs. R van Dlggelen te Groningen
ir. P. van D[ct te Malle, Beþië
ir. A.J. van DIL te Ubbergen
mr.ir. L.F. Doordulln te Leiden
ir. W.J. ven lþorn te Purmerend
dr.lr. F. van Dorp te Rùtihof/Baden - Zwitserland
drs. P.J.L. vaa dcn Drlcs te Lichtenvoorde
ing. J. Irrost te Breda
prof. ir. C.A.J. Itufvenstcln te RiJswtJk
dr. G.T.M. van Eck te Middelburg
i¡. P. van Eck te Leiden
ir. W. van EcL te Ede
ir. F.H.M. van E{ndhovcn t
ing. J.W' Erleman te Utrecht
ing. J. v¡n Erkel te Dieren
dr. F.H. Evcrts te Groningen
ing. R. Faascn te Dronten
ir. M.J. Fabery de Jongc te Gorssel
P.J.P. Farrow te Brummen
tng. L. Fecnstra te Apeldoom
dr. L.M. Flle¡voct te NiJmegen
tr. G.J. Flórlùn te Velp
drs. E.W.J. Ford te Voorburg
mr.dr. H.J.A.M. van Gecrt te Nümegen
mr. P.W.A Gerrltzcn-Rode te Amsterdam

drs. J. Gcrsle te NtJmegen
drs. C.P. GtJsberts te Nijmegen
prof.mr. P.C. G[huts te Ttlburg
dr. G. Gonggrfp te Maarsbergen
drs. A.B.M. Gosellnk te Oosterbeek
prof.dr.ir. J. de Greauw te Zoetermeer
ing. H. Graêber te NiJmegen
dr. J.M. yan Grocncndael te Bennekom
ir. J.R. GroenhulJsc te Bunnik
ir. H.J. van Grol te Bergen
R.M. HadJlwlbowo te Djâkarta Indonesië (OS,f

lr. H.V.M. Hamclcrs te Heelsum
i¡. D. Hamhule te De Bilt
ùlg. H. Hannesscn te's-Hertogenbosch
mr. T.J,M Hanou te Hendrik Ido A¡nbacht
ir. G.J. He{ te Driebergen
drs. A.C.P.M. v¡¡ der HetJden te 's-Hertogenbosch
drs. C.A. van de Hc[dcn te 7-etst
drs.ir. R.D. He[eman te Capelle a/d lJssel
drs. R. Hefungs te lÆiden
ir. G.J. Helllnga te Enschede
prof. J. Hclscn te Leuven-Heverlee, België
dr. R. Hcreman¡ te Vllvoorde, België
G.F.W. Herngreen te Utrecht
drs. M. van Herwfnen te Duivendrecht
mr. R. van llessem te Gasselte
drs. J.J.M.B. Hcuer te Haps
lr. J.J. Heydcm¡n te Detft
B. Hoogcndorp te Heerhugowaard
lr. Y.J.P. Horstcn-ya! Santen te Zeist
drs. T.H.H. Houbcn te N|megen
l¡. H. Hulshof te Fluttenberg
drs. R.S. Hulst te Hoevelaken
C.E. Ll¡selsteln te Oostkapelle
drs. A.J.M. Jan¡cn te Culemborg
drs. A.L. de Jonti te A¡nstelveen
H.J. Jongcd{L te Wirdum
dr. J. Jozlasse te Apeldoorn
lr. F.A- van dc Kant te Maastricht
drs. Ri{. KeEEGrs te Wageningen
lr. W.F.J. Kcrsten te Geldrop
A. W.H.A.M. Keyrcrs te Amsterdam
drs. A.P. dc Klerk te Middelburg
drs. C. Ifllct te ZaandiJk
jr. A.G. Kllnk te Wageningen
P.G. Klop te Duiven
ir. M.L. de Knegt te Rotterdam
ir. A. van der KniJff te Miling a/d RiJn
ir. J.I.A. Koenen te Wageningen
ing. P.A. Kocrs te's-Gravenhage
dr.ir. M. Kok te Hattem
A. J. dc Konlng te Apeldoom
ir. W.J.M. Konz te's-Hertogenbosch
drs. F.B.J. Koopr te Arnhem
dr.i¡. J.A.M.M. Kops te Arntrem
prof.ir. J.L. dc Krocs te Hilversum
tng.W. Kroodsma te Rhenen



prof.dr. D.J. Kucnen te Oegstgeest
dr. Th.W. Kufper te Beilen
dr. C. Kwaternaak te Voorschoten
drs. P. L¡Lo te Alkmaa¡
Jhr.ir. A.J. Laman Tllp te Baarn
J. van Lrnger[t te Udenhout
drs. J.S.A Langcwerf te Delft lOS,)
W.C. van der Lans te Ubbergen
drs. A. van l¡ordam te Utrecht
dr. P. Leroy te Nümegen
dr. R.S.E.W. Leuven te NiJmegen
A. W.E. van Llerop te Hoogland
ing. A.J. Loo te Chalneux, België
ing. S. van Loo te Apeldoom
ir. E.A-J. Lulten te 's-Hertogenbosch
dr. J.W.A. Lustenhouwer te Diemen
ir. AJ.G. van der Maarel te Zutphen
ir. J.H.B. tc Manelde te Dordrecht
ing A-G. Me$er te Emmen
m¡. F.J. Mefer l)recs te Haarlem
ir. J. Meyns te Halle, België
dr. F.H. Mlschgofsþ te Delft
ir. C.A. Mo€rnan te Hulzen
prof.ir. A.G. Montfoort te Soest
drs. G.A. Morel te Bilttroven
a. E. Muldcr te Ugchelen
drs. J.L. Mulder te Ommen
tr. J.H.C. MÍilschlegel te 7-eist
dr.ir. J.H. van NleJenhuls te Bennekom
ir. L. van Nleuwenhu{ze te Utrecht
ir. C. N{hof te Leiden
J.G. Ntp te Wolfheze
drs. P,A. Okken te Alkmaar
ir. T.N. Olsthoonr te Heemstede
dr. D. Onderdellnden te ScherpenzeelS,l
dr. J.M.V. Oomen te l,aren
F.M.L.J. Oorthuys te Zeist
drs. R.W. van Oostrum te's-Gravenhage
drs. J.L.P,M. van der Pluyn te Deventer
ir. R.A. Pongen te Leusden
ir. R.J. Post te Deventer
ir. A.G. Posthumu¡ te TWello
dr.ir. I. van der Putte te.Alphen a/d RiJn fO
tng. A.H.P.M. Raaymakers te Schiedam
ir. B. Radcna te Rotterdam
dr. C.E. R¡smussen te 's-Gravenhage
drs. C.C.D.F. van Ree te Voorschoten
drs. M.J.S.M. Rcynen te Buurmalsen
lr. S. Rlomcns te's-Gravenhage
prof. P. Rlctveld te Amstelveen
mr.ir. C.P.N. van R{n te Gendt
lr. H. Rogaar te Wageningen
ir. F. de Roo te Delft
drs. N. de Roo[ te Bleiswijk
drs. J. Rooth te Utrecht
dr. J. Rozema te Midden-Beemster
dr. E.D. de Rulte¡ van Stevcnlck te Doorn
dr. T.J.F. Savelkoul te Meuten
drs. L. Scheepers te Oss IOSJ
ir. M. Schllpcroord te Rotterdam

dr.lr. T. Schnclder te Soest
ir. R.G. Schölvlnck te Bergen
N.B. Schonaker te Cir¡ci¡rnati U.S.A.
tr. M.B. Schöne te Assen
ir. F.J. Schuurman te Deventer
prof.dr. W. Selncn te Utrecht
drs. A.H.J.T. Slepman te Vught
ir. J.C. Slepman te Vught
drs. H.M. Slaats te Vught
ir. E.J.J. ven Slobbe te \Ifageningen
dr.ir. K.W. Smllde te Ha¡en
drs. L.E. Snulf-Verwcy te Zaandam
ir. B.L. Stassen te Leþtad
ing. L. Stcrknan te Dordrecht
irrg. G. ven der Stcrrc, Msc, te Arntrem
ir. P.B.M. Stortelder te L,eþtad
ir. R.J. Swanenburg de Veye te Alkmaar
ir. B. Taken te Melick
ir. J.8.4..4,. T¡ts te St. Michielsgestel
mr. A. Tchernoff te Bilthoven
ir. H. Teerlnt te's-Hertogenbosch
i¡, J. lermorshulz,en te BleiswiJk
ir. J.L. Temey te Pijnacker lOS,)
lng. W'J. Thoonen te Elst
rW.J. ltchclmaû te Son en Breugel
ir. R.A. van Tllburg te Dordrecht
ir. F.H. van lol te Leiderdorp
ing. W.G.J.M. van Ton¡¡eren te Raalte
dr. W.A.M. don lonkclaar te Voorburg
drs. A. Tukker te Utrecht
ir. D van der Valk te Balkbrug
drs. J. Veoken te Zeist
ir. J.P,M. van Veelen te 's-Hertogenbosch
ir. F. van VêGn te Zwartebroek
ing. H.J. van Vcen te Beekbergen
drs. B. Voltm¡n te Zwolle
ir. M. Veltman4eencc te ZwiJndrecht
prof.dr.ir. A. VcrruiJt te Zoetermeer
dr.ir. C.W. Vorelu{s te's-Gravenhage
drs. M.F.X. Vcul te Zutphen
ir. J.L.M. van der Voet te Rhenen
ing. R.L. Vogel te Dieren
prof.dr.ir. G.D. Vogels te NiJmegen
ir. J.H. Voorburg te Rhenen
mw. ir. M.E. Voskens-Dr[ver te 7-elst
ir. L.J.T. de Vreede te Grave
ing. A. Vrtellnk te Veendam
ir. E. de Vrtes te Delft
dr. H.J.M. de Vrles te Utrecht
dr. I. dc Vrlcs te Amstelveen IOS/
prof.ir.drs. J.R VrtJltng te Rotterdam
prof.ir. M.J. Vroom te Wageningen
a€. H.W. de Vroome te Assen
drs.turg. P.A. van Vugt te Capelle a,/d IJssel
ir. J.C. Wardena¡¡ te Arnhem
dr. M.J. Wassen te Haarlem
prof.a. K.J. Wcber te 's-Gravenhage
drs. D. de lûeger te Apeldoorn
ir. W.G. Wêrr¡mcus Buntng te Oosterhout
prof.dr. V. Westhoff te Groesbeek
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ir. B.J. ltrlehema te Heerde
drs. S.e. vantWlerden te Bennekom
drs. F. van Wllland te Woudenberg
ir. W.T. van ltr{k te Leersum
ing. E. Wljmcnge te Veenwouden
tr. A.L.J. Y{nhoven te Amhem
tr. J.J. van ltrllllgenbu¡g¡ te Arnsterdam
ir. K. dc lffinlcl te Hoo$and

trrg. H.S. Wolf te Grontngen
prof.dr. W.J. Wolff te Amerongen
ir. J.lt¡. Wormgoor te Apeldoom
C. Worroll te Bllthoven
ir. E.F.H. Y¡n Woudcn te Btlthoven
dr.ir. G. Zecman te Wageningen
J.C. Zomerd[L te's-Gravenhage
prof.dr.ir. I.S. Zonncvcld te Enschede
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BIJL¡IGE 3

g¡ns¡sf,slllng van ptcsldlun cn secretar{¡¡t van dc
Ç6rnrnl¡sle yoor fl6 rrrllle¡-6ffcetrapportagc tn lgg$

dr. H. Cohen (tot I maart)
ir. P. van Duursen (per I maart)

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitters

Algemeen secretaris

AdJ unct- secretarissen

Werkgroepsecretarissen

Office-manager

Personeelsfunctionaris

Bibliotheek- / documentatlemedewerker

Applicatie- /netwerkbeheerd er

Financieel- administratiefmedewerker

i¡. J. van Dixhoorn (tot I mei)
mr. J.W. Iftoon (OS)rl (per 16 augiustus)
ing. E.M. Mastenbroek (per I september)
dr. J.Th. de Smidt
mr. AA.M.F. Staatsen
ir. K.H. Veldhuis
prof.dr.ir. D. de Zeeuw

drs. J.J. Scholten

drs. M. Buitenkamp (tot l5 april)
drs. M. van Eck
drs. S.A.A Morel
J. Oosterhof

drs. RJ. Bonte
dr. N.W.M. van Buren
ir. M.P.T.M. de Cleen (tot I februart)
ir. V.J.H.M. ten Holder (per I aprtl)
drs. T. Gorter
drs. A.J. Kolhoff (OS) (per 16 augustus)
drs. M. OdiJk
irrg. R.AM. Post (OS) (per 19Juli)
lr. RI. SetJffers
mr. R.J. Sielcken
ir. I.A. Steinhauer (OS) (per 2 augustus)
drs. V.C.F. Tersteeg
drs. A.L. VernooiJ (per 15 maart)

M.B. van der SluiJs-van Bemmel (tot I maa¡t)

L. MeiJer

M.J.W. van der Raay-Verdonk

P.A. Roos

F.M. Sloos-van Doorn

I

R. Oostdam-van Amerongen (per I april)

Senior-secreta¡esse
A.M. de Bruyn hnce (per 15 februari)

Per I Juli verricht de Commissie voor de m.e.r. advieswerkzaamheden voor het Directoraat-Generaal
Internationale Samenwerklng (DGIS) van het Minlsterie van Buttenlandse Zaken.



Secretaresses

Administratief medewerkster

S.H.C. van den Boogaard (tot l5 april)

E.F.M. Bradic-Verstegen (per f Juni)

K.J. Dolman (van I mel tot I Juli)

Y. Haasbroek

J.W. Htlverlng (tot l5 september)

M.F.B. Huwaë

P.B.N. Matitaputty
A. van Merrienboer (van l5 juni totlS december)

A.M.F. Ploeger (OS) (per l Juli)

M. Posthumus

C.W.J. Röhner (OS) (per l Juli)

B. Schouten

Voorts verrichtten Ar 1993 secretariaatswerkzaamheden voor m.e.r.-proJecten: drs. R.L.J.M. Klerks, drs. Th.J.M.
Klomberg, J. van Oudbroekhuizen-de Leeuw, drs. A.I.G. Ro{ackers, mr. E.M. Rosmalen, drs. E.D.M. Verbeek en drs.
M.J. Visschers,
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Voorzitter

Secreta¡is

Bestuursleden

Advtseurs

BIJI"AGE 4

g¡66¡sfclllng va! hct bestuur v¡n dc Sttchttng
Butcau Qernrrrlssle yoor de mlllcu-cffcctrapportagc tn fggg

dr. H. Cohen (voorzltter van de Commissie m.e,r., tot I maart)
ir. P. van Duursen (voorzitter van de Commlssie m.e.r., per I maart)

drs. R Peters (Ministerle van Landbouw, Natuurbeheer en VisseriJ)

J.A-M. Altenburg (Ministerte van Volkshuisvestlng, RuimteliJke Ordening en Milieubeheer)
tr. K.H, Veldhuis (plv. voorzitter van de Comrnissie m.e.r.)
ir. J. van Dixhoorn (plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., tot I mei)
prof.dr.ir. D. de Zeeuw (plv. voorzitter van de Commissie m.e.r., per I mei)

drs. J.J. Scholten (di¡ecteur Stichting Bureau Commissie m.e.r.)
drs. M, Buitenkamp (plv. directer.rr Stichtfng Bureau Commlssie m.e.r., tot lb aprtl)
J. Oosterhof þlv. dlrecteur Stichting Bureau Commlssie m.e.r., per I februart)





BL'LI\GE 5

L[st van door de Q¡nrrnl¡sle yoor dc mlllcu-eficctraplrortagc
h f993 uitgcbrachtc advlczen

ÂDVIEZEN VOOR RICHTLTJ¡IEN 1993

Project
nummer

467 Advies voor rtchtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport PAP-II Utrecht aanvullende locatiekeuze
Sjanuari 1993 ISBN 90-5232-460-0

465 Advies voor richtliJnen voor de i¡rhoud van het milleu-effectrapport GFT-verwerking Lage Weide Utrecht (AVR)
ll Januari 1993 ISBN 90-5297-461-9

468 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport olte/water/slibscheidhgsinstallatie ROTEB
Rotterdam
lSJanuari 1993 ISBN 90-5292-462-T

464 Advies voor richtliJnen voor de i¡rhoud van het milieu-effectrapport over de warmtekrachtcentrale Swentibold te
Geleen
lSJanuari 1993 ISBN 90-5297-465-l

469 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effect¡apport uitbreiding grondreiniglngslnstallatie BSN
te Weert
lSJanuari 1993 ISBN 90-5292-459-z

47O Adviesvoorrichtlijnenvoordeinhoudvanhetmilieu-effectrapportdoortrekkingsecundairewegS20s/S2lOHel-
mond, Aa¡le-Rixtel, Beek en Donk
20januari 1993 ISBN9O-S232-464-}

472 Advies voor richtliJnen voor de i¡rhoud van het milieu-effectrapport Loswal in Noordzee voor baggerspecie (klasse
l) uit RiJnmond
5 februari 1993 ISBN 9O-S237-4ZO-B

474 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport chemische afvalverwerking ATF Drachten
8 februari 1993 ISBN 90-5292-469-4

47L Advies voor richtlijnen voor de ir¡houd van het milieu-effectrapport golfbaan Teteringen
rO februa¡i 1993 ISBN 9O-S23Z-466-X

476 Advies voor richtliJnen voor de i¡rhoud van het milieu-effectrapport over het recreatieproJect Graskuilen/De
Schatberg (gem. Sevenum)
16 februa¡i 1993 ISBN 90-5232-474-0

475 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport kernenergiecentrale Dodewaa¡d
3 maart 1993 ISBN 9O-5297-4TZ-5

473 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport GFT-composteringslnrichting Maastrlcht
3 maart 1993 ISBN 90-5297-422-4

478 Advies voor richtJiJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding afüalverwerkingslocatie De
Langenberg te Zelhem
24 maa¡t 1993 ISBN 90-5287-482-9

394 Aanvullend advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport slibverbrandtng Noord-Brabant
24 maart 1993 ISBN 9O-5292-g4t-B



477 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport pluimveemestverwerkings- en koolstoffabriek
Zutphen
26 maart 1993 ISBN 90-5237-468-6

479 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport produktie-eenheid aluminiumalkylen van
A[\ZO te Rotterdam
26 maart 1993 ISBN 90-5237-482-l

480 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport GFT-vergistingsinstallatie Lelystad
26 maa¡t 1993 ISBN 90-5237-446-4

482 Advies voor richtJiJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport windmolenpark Groningen
29 maart 1993 ISBN 90-5237-495-3

481 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport bedriJventerrein Vossenberg-West Tilburg
5 april 1993 ISBN 90-5237-484-A

390 Advies voor aanvullende richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouwlocaües Streekplan
Utrecht
5 april 1993 ISBN 90-5237-499-6

483 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige woon- en werklocaties stads-
regio Tllburg
I april 1993 ISBN 90-5237-496-I

486 Advies voor ri htl{nen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding van de ¡rrichting van Van Vliet
Contrans \ry'ateilngen
22 april 1993 ISBN 90-5237-485-6

487 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport grondreinigingsinstållatie Boeldershoek
28 april 1993 ISBN 9O-5237-483-X

489 Advles voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afralscheidings- en vergistingsinstallatie
MoerdiJk
29 april 1993 ISBN 90-5237-508-9

488 Advies voor richtlijnen voor de inhoud va¡r het milieu-effectrapport RiJksweg 4 gedeelte Delft - Schiedam
3 mei 1993 ISBN 90-5237-494-5

485 Advles voor richtliJnen voor de inhoud van het milleu-effectrapport uitbreiding AVIRA verbrandingsliJn-4 te
Duiven
3 mei 1993 ISBN 90-5237-489-9

492 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport polymerenfabriek S.C. Johnson Polymer BV

te Friesland
l8 mei 1993 ISBN 9o-5237-5o1-l

491 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport bewerkingsinstallatie voor halonen F.M.
Hugen Holdtng B.V. te 7ævenaar
l8 mei 1993 ISBN 90-5237-509-7

253 Aanvullend advies voor richtliJnen voor de i¡rhoud va¡r het milieu-effectrapport Industriezandwlnning H l-locatie
GeertJesgolf
19 mei 1993 ISBN 90-5237-514-3

493 Advies voor richuiJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Caland-verbinding
26 mei 1993 ISBN 90-5237-505-4

494 Advtesvoorrichtllnenvoordelnhoudvanhetmilieu-effectrapportvolledigebenutttngopslagcapaciteitvanradio-
actief afral en onbestraalde splijtstoffen ECN te Petten [N-H)
I junt 1993 ISBN 90-5237-513-5
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49O Advles voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Centrale Bewerkingseenheid (CBE) voor afge-
werkte olie te Botlek
4Juni l99B ISBN 9o-s2g7-So4_6

484 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige woon- en werklocaties stads-
regio's-Hertogenbosch
4Juni 1993 ISBN 90-S2BZ-492-X

495 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het miheu-effectrapport AM-slakkenbehandelingsinstallatie Dordrecht
l4Juni 1993 ISBN 90-5297-520-8

5Ol Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualverbrandingsinstallatie TWente te
Boeldershoek
l8 juni 1993 ISBN 90-5232-68Z-2

496 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Hoger OnderwiJs Reactor IRI Delft
22Juni 1993 ISBN 90-5282-bg2-l

497 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport PAP III Zuid-Holland
22Juni 1993 ISBN 9O-5292-522-s

499 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport wonhgbouwlocatle Dronten-West
23Juni 1993 ISBN 9O-S287-528-g

5OO Advies voor richtliJnen voor de lnhoud van het milleu-effectrapport uitbreiding en wtjziging grondreinlgingsinstal-
latie van NBM te Schiedam
25juni 1993 ISBN 90-5292-524-0

498 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Centrale Bewerkingseenheid (CBE) voor afge-
werkte olie te Lelystad
2Juli 1993 ISBN 9O-S297-SZï-2

5O3 Advles over richtliJnenvoor een milieu-effectrapport overde omleggingvan riJksweg 7O6 brJ Halfrveg/Zwanenburg
TJuh 1993 ISBN 9O-S297-S4B-7

5O2 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport verplaatsing waterwinning Schiermonnikoog
9 juli 1993 ISBN 9O-5282-S2z-4

506 Advies over richtlijnen voor een milieu-effectrapport woningbouw- en bedriJventerreinlocaties stâdsgewest TWente
l2Juli 1993 ISBN 9O-S232-53O-5

5O4 Advies over richtliJnen voor een milieu-effectrapport over uitbreiding GFT-composteringscapaciteit VAM-rù/iJster
l3juli 1993 ISBN 9o_s2s7_b46_l

5O7 Advies over richtliJnen voor een milieu-effectrapport bouwlocatie Delfgauw te Pijnacker
l9Juli 1993 ISBN 9O-52SZ-5S9-9

5O5 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Buitenstad Dordrecht
20Juli 1993 ISBN 90-5232-529-l

508 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Reststoffenbewerkingsinstallatie Nederlandse
Aardolie MaatschappiJ NAM te Delfzijl
28Juli 1993 ISBN 9O-52S7-Ssl-g

5lO Advies over richtlijnen voor een milieu-effectrapport over chemische afralverwerking Spitman Chemie B.V. te
Hengelo
2 augustus 1993 ISBN 90-5292-546-l

5 f 5 Advles voor rlchtliJnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport uttbreiding verwerklngscapaciteit zuiverings-
slib i¡r Zuid-Holland
2 augustus 1993 ISBN 9O-S287-593-X
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519 Advles over rtchtliJnen voor een mllleu-effectrapport over kemenerglecentrale Borssele
6 augustus 1993 ISBN 90-5237-544-5

5Og Advies over rlchtliJnen voor een milieu-effectrapport over systeem- en locatleker¡ze voor de verwiJdering van zuive-
ringsslb uit de provlncie Groningen, Friesland en Drenthe
lO augustus 1993 ISBN 90-5237-541-0

52O Advles over richtliJnen voor een milieu-effectrapport voor een be- en verwerkingsinstallatie van fotograffsche rest-
vloeistoffen door Van Modrop Holding B.V. te Bergen op Taom
13 augustus 1993 ISBN 90-5237-549-6

3Ol Aanvullend advies voor richiliJnen voor een milieu-effectrapport over een regionale grofuuilstortplaats in het
zuidwestelljk deel van de provincie Noord-Holland
l8 augustus 1993

5L2 Advles over rtchtliJnen voor een milieu-effectrapport over een Baanverlenging Groningen Airport Eelde
20 augustus 1993 ISBN 90-5237-561-5

513 Advies over richtliJnen voor een mllieu-effectrapport over het IntergemeenteliJk Structuurplan regio Utrecht
24 augustus 1993 ISBN 9O-5237-547-X

522 Advies over richtliJnen voor een milieu-effectrapport over een grondreinighgsinstallatie te Drachten
26 augustus 1993 ISBN 9O-5237-550-X

516 Advles over rlchtliJnen voor een milieu-effectrapport over grootschalige woon- en werklocaties Etrdhoven en
Helmond
27 augustus 1993 ISBN 90-5237-548-8

514 Advles over rtchtliJnen voor een miüeu-effectrapport over een GFT composteertnrichting te Oss
3l augustus 1993 ISBN 90-5237-560-7

523 Advles over richtliJnen voor een milleu-effectrapport over hoofdstuk Verwijdering, Milieubeleidsplan Groningen
3 september 1993 ISBN 9O-5237-564-X

5l I Advies voor richtliJnen voor een mllieu-effectrapport omlegging Zuid-Willemsvaart 's-Hertogenbosch
7 september 1993 ISBN 90-5237-558-5

617 Advies voor rlchtliJnen voor het milieu-effectrapport over de rivierdiJkverbetering BomendiJk
13 september 1993 ISBN 90-5237-557-7

5t24 Advles voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport CBE voor afgewerkte olie North Refinery te DelfziJl
23 september 1993 ISBN 90-5237-571-2

529 Advies voor rtchtlgnen voor het milieu-effectrapport over zeefzandreinlgingstrstallaües te Roqsendaal, Tilburg
en Helmond
3O september 1993 ISBN 9O-5237-581-X

527 Advles over richtliJnen voor een r¡llieu-effectrapport milieucentrum Deurne
6 oktober 1993 ISBN 90-5237-576-3

525 Advies voor rtchtltJnen voor het milieu-effectrapport GFT-verwerldngslnstallatie Den Haag en omstreken van
ICOVAB.V.
6 oktober 1993 ISBN 90-5237-562-3

526 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Milieubeleidsplan, hoofdstuk Verwijdering Afualstolfen pro-
vincle OveriJssel
8 oktober 1993 ISBN 90-5237-565-8

518 Advles voor richtJiJnen voor het milteu-effectrapport over lndustrieterrein Graethelde Geleen
8 oktober 1993 ISBN 90-5237-563-1

532 Advles over rtchtliJnen voor het milieu-effectrapport uitbreiding warmte-krachtcent¡ale Delesto B.V.
12 oktober 1993 ISBN 90-5237-567-4
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52A Advtes voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport toepassing reststoffen ILP-wal Europoort
12 oktober 1993 ISBN 9O-S297-5BO-I

53O Advies voor richtliJnen voor het mllieu-effectrapport Stortplaats De Goudsberg te Lunteren
13 oktober 1993 ISBN 9O-S297-582-B

533 Advies voor richuiJnen voor het milieu-effectrapport diepinfìltratte van oevergrondwater ten behoeve van Zuid-
Oost Utrecht
l5 oktober 1993 ISBN 90-5292-588-7

53 f Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport over het recreatieproJect Aakvlaai
19 oktober 1993 ISBN 90-5237-568-2

537 Adviesvoor richtllnenvoor het milieu-effectrapport over stortvanJarosiet en af¿alwatemeutralisatiegips uitbek-
kens l, 2 en 3 biJ Budelco b.v, te Budel
2l oktober 1993 ISBN 9O-b297-SZ5-s

52L Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport bosgebied Bentwoud te Zoetermeer
rsBN 90-5237-579-A26 oktober 1993

466 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport TCR Milieutechniek
28 olctober 1993 ISBN 9O-S2gZ-S9l-z

538 Gewijzigd advles voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport dubbel eenheidsoefenterreln De Haar
4 november 1993 ISBN 90-5297-586-0

544 Advles voor rlchtltJnen voor het mflieu-effectrapport ophoging stort Nauernasche Polder in de gemeente Zaanstad.
ll november 1993 ISBN9O-S297-6O5-O

54O Advles voor richtJtJnen voor het milieu-effectrapport LandinrichttngsproJect RiJssen
16 november 1993 ISBN 9O-S297-SA4-4

539 Advles voor richtliJnen voor het mllieu-effectrapport LandinrichtfngsproJect Saasveld-Gammelke
16 november 1993 ISBN 90-52gZ-589-6

543 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Hoofdstuk AfvalverwiJdertng Provinclaal
Milieubeleidsplan 1995- 1998 Drenthe

l8 november 1993 ISBN 90-5297-599-2

546 Advies voor richtliJnen voor het milleu-effectrapport Streekplanuitwerläing provlncie Friesland, grootschalige
wlndenergieopwekking (Windstreek)
19 november 1993 ISBN 90-52gZ-604-2

il2 Advles voor richtJiJnen voor het milieu-effectrapport Herinrichttng Haren
23 november 1993 ISBN 9O-5232-592-s

547 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Natte reinigingsinstallatie aan de Tnnweg te Den
Haag
23 november 1993 ISBN 9O-S297-59S-X

548 Advies voor rlchtliJnen voor het milieu-effectrapport Structuurplan Kloosterveen
24 november 1993 ISBN 90-5282-589-5

54L Advies voor richiliJnenvoor het milleu-effectrapport Milieubeleidsplan Limburg 1995- 1998 hoofdstuk afualverwiJ-
dering
24 november 1993 ISBN 9O-S2BZ-6OO-X

ilg Advtes voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Golf- en Countryclub Harderwold
29 november 1993 ISBN 90-5287-59Z-6

534/552 Advies voor richtlJnen voor de milieu-effectrapporten omleidingen Appingedam/DelfztJl en verdubbeling
N33

3O november 1993 ISBN 9O-5232-614-X
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Advles voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Intemationale Spoorverbtnding Ftandstad-Noord Duitsland
door de provincie Groningen
3O november 1993 ISBN 90-5237-617-4

Advies voor richtlijnen voor het mllleu-effectrapport over be- en verwerken van gevaarlük afral te Uden
3 december 1993 ISBN 90-5237-602-6

Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport Uitudjkhaven l,obith
6 december 1993 ISBN 90-5237-594-r

Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport LandinrichtingsproJect Drachten
9 december 1993 ISBN 90-5237-620-4

Advles voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport LandinrichtingproJect Achtkarspelen-Zuld
9 december 1993 ISBN 90-5237-622-0

Advies voor richtliJnen voor het milieu-effectrapport Stortterreln Eijsden AVL Deponie B.V.

lO december 1993 ISBN 90-5237-596-8

Advies voor rlchfliJnen voor het milieu-effectrapport LandinrichttngproJect Bergen-Egmond-Schoorl
lodecember 1993 ISBN 90-5237-585-2

Advies voor rlchtlijnen voor het milieu-effectrapport Regtonale stortplaats Landgraaf
lO december 1993 ISBN 90-5237-625-5

Advles voor richtl{nen voor het milleu-effectrapport verlengde berging zulveringssltb i:r de Slufter
20december 193 ISBN 90-5237-601-8

Advies voor richtliJnen voor het mllieu-effectrapport over Haven- en indust¡ieterretr AxelscheMakte/Autriche-
polder
2l december 1993 ISBN 90-5237-619-0

Advies voor richtl{nen voor het milieu-effectrapport over stort en verwerkirig afualstofÍen zuld-westeltjke regilo

Noord-Holland
22 december 1993 ISBN 90-5237-607-7

Advies voor richtliJnen voor het mllieu-effectrapport Be- en verwerking van klein chemisch a-fual en olle/wa-
terlslibmengsels, ROTÐB
23 december 1993 ISBN 90-5237-603-4

Advies voor rtchtlijnen voor het milleu-effectrapport Vuilstortplaats Braambergen te Almere
28 december 1993 ISBN 9O-5237-613-f

BiJlage 5,blz.6



Bijlage 5 (vervolg)

TOETSINGSÁI'VIEZEN 1993

ProJect
nummer

364 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport draaitrommeloveninstallatie 'lO' AVR Chemie C.V.
l3januari 1993 ISBN 90-5237-442-2

L44 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport de wereld van de Efteling
lSJanuari 1993 ISBN 9O-5237-2O2-O

336 Toetslngsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport zuidelijke ontsluitingsweg Boxtel
2l Januari 1993 ISBN 9O-5237-4OZ-\

315 Toetsingsadvies over de i:rhoud van het milieu-effectrapport GFT-composteringsinstallatie MoerdiJk
17 februari 1993 ISBN 9O-S2gZ-49-l

383 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport champignonsubstraat Gebr. Theeuwen B.V. te
BttterswiJck
26 februari 1993 ISBN 9O-b2gZ-4ZS-g

38f Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport composteringsinrichting Boeldershoek
3 maart 1993 ISBN 9O-S2BZ-4ZB-\

324 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport kalvergierbewerkingsinstallatie Barneveld
5 maart 1993 ISBN 9O-S2gZ-481-g

425 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport stadion Amsterdam, locatie Stramanweg
9 maart 1993 ISBN 9O-5292-4Zt-6

395 Toetstngsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport MTBE-fabriek Europoort
17 maart 1993 ISBN 9O-5232-4Bo-s

4O4 Toetsingsadvies over de tnhoud van het milieu-effectrapport incinerator Aramide Maatschappij DeifziJl
l8 maart 1993 ISBN 90-5237-491-0

188 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport shredderinstallatie Zaanse Schroothandel B.V. te
Zaandam
6 april 1993 ISBN 9O-5232-4Bz-2

276 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport baggerstortlocaties Zuid-Holland
7 april 1993 ISBN 9O-b2SZ-4go-2

325 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport kalvergierbewerldngsinstallatie putten
l5 april 1993 ISBN 9O-S297-4gg-T

375 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport provinciaal af¿alstoffenplan Zeeland (PAP IIÐ
27 april 1993 ISBN 90:5237-507-0

331 Toetsingsadvies over de l¡rhoud van het milieu-effectrapport PAP III Gelderland
13 april 1993

248 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport berging baggerspecie
28 april 1993

ISBN 90-5237-419-8

Bijlage 5, blz.7
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264 Toetsingsadvles over het MERlandinrtchtfng en het MER Randstadg¡oenstructuur behorend biJ het Structuur-
schema Groene Ruimte
4 mei 1993 ISBN 90-5237-473-2

429 Toetslngsadvtes over de lnhoud van het milieu-efiectrapport warmtekrachtcentrale N{megen
5 mei 1993 ISBN 9O-5237-48A-O

403 Toetstngsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwerking Veendam
6 mei 1993 ISBN 90-5237-506-2

312 Toetsingsadvies over de i¡houd van het milieu-effectrapport composteringsinstallatie De Schans te Alphen a\d
Rijn
13 mei 1993 ISBN 90-5237-511-9

368 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport waterrecreatiegebied Emmen-Zuid
l7 mei 1993 ISBN 90-5237-512-7

359 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport shredderinstallatie schrootverwerking Kootstertille
B.V.
2l mei 1993 ISBN 90-5237-503-8

45r Toetsingsadvies over de i¡rhoud van het milieu-effectrapport oevergrondwaterwinning Langerak
26 mei 1993 ISBN 9O-5237-5Oo-3

284 Toetstngsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport compostfabrfek Noord-Limburg
27 met 1993 ISBI\ 9O-5237-5IO-O

345 Toetsingsadvies over de i¡lhoud van het milieu-effectrapport over de vemieuwing van de slibverwerkingsinstallatie

aan de Luchenscheide te Mierlo
lJunl 1993 ISBN 9O-5237-516-X

2O4 Toet.singsadvtes over de inhoud van het milieu-effectrapport golfbaan TWentsche Golfclub Ambt Delden

8 juni 1993 ISBN 90-5237-519-4

397

392

446

M2

373

t57

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige mestverwerking te Duiven
gJuni 1993 ISBN 90-5237-518-6

Toetsingsadvies over de inhoud van het mtlieu-effectrapport Warmte Krachtinstallatie (WK-STEG) RoCa-3 te Rot-

terdam
llJuni 1993 rsBN 90-5237-5r5-l

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport vliegassilo's Maasvlâkte
llJuni 1993 ISBN 90-5237-525-9

Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport Flevo Milieu- en Energiepark lælystad
ISBN 90-5237-521-615Juni 1993

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport ondergrondse gasopslag Norg

l6Junt 1993 ISBN 90-5237-494-A

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-ef[ectrapportoppewlaktedelfstoflenwi¡rningwateren lJsselmeerge-

bied 1991-2OOO
lSJuni 1993

421 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats ARCG

lSJuni 1993

418 Toetslngsadvies over de l¡¡houd van het milieu-effectrapport URENCO Nederland v.o.f.

28Juni 1993

rsBN 90-5237-540-2

rsBN 90-5237-534-8

rsBN 90-5237-535-6

227 Toetstngsadvies over het milieu-effectrapport deflnitieve opslagvanJarosiet inJarosietbekken 4a biJ Budelco b.v.

te Budel
gJuli 1993 ISBN 90-5237-545-3
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MO

407

365

419

401

411

346

367

13l

437

398

47r

423

252

221

223

290

468

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport .{58 omlegging Etten-Leur wegvakken Gemeente Rucphen
22 Juli 1993 ISBN 90-5292-526-Z

Toetsingsadvtes over de inhoud van het milieu-effectrapport opslag, be- en verwerldng van chemlsch afual te
Dordrecht door Ecoservice Nederland BV
22Juli 1993 rSBN 90-S2SZ-538-O

Toetstngsadvies over een mllieu-effectrapport Warmte Kracht Installatie (WK-STEG) te Diemen
26Juli 1993 rSBN 9o-S232-469-s

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport ZuidwesteliJke randstad (N211/N54) in de gemeente Wateringen
13 augustus 1993 ISBN 9O-S2gZ-554-z

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport golfcomplex staadegaard te Renkum
l8 augustus 1993 ISBN 90-5297-552-6

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport woningbouwlocaties Zaanstad
24 augustus 1993 ISBN 9O-5292-Sb6-9

Toetsingsadvies over een milieu-effectrapport Noord-Oosttangent te Tüburg
3l augustus 1993 ISBN 9O-S2BZ-542-,

Toetslngsadvies over het milleu-effectrapport composteringsinstallatie voor Midden-7æeland. (te Borsele)
8 september 1993 ISBN 90-5297-445-0

Toetstuigsadvles over het milieu-effectrapport Rijksweg 52 Walcheren
8 september 1993 ISBN 90-5292-566-6

Toetsingsadvtes over het milieu-effectrapport be- en verwerking van (chemische) afualstoffen door Spitman Che-
mie B.V. te Gori¡rchem
I september 1993 ISBN 9O-S2gZ-55b-O

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Fleuren compost B.v. te Middelharnis
l3 september 1993 ISBN 9O-5292-SZO-4

Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport gollbaan Teteringen
6 oktober 1993 ISBN 9O-S2SZ-ST4-T

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Hydrocracker proJect Shell Nederland RafftnaderiJ B.V.
I oktober 1993 ISBN 90-523Z-569-0

Toetslngsadvies over het milieu-effectrapport uitbrciding tJeermische grondreiniglngsinstallatie Broerius BV Bo-
demsanering
l5 oktober 1993 ISBN 9O-S2SZ-SZS-T

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport cor oirschot/EOT oirschotse Heide
29 oktober 1993 ISBN 9O-b297-590-9

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport uitbreiding Gewestelijke Afualberging Weert
3 november 1993 ISBN 9O-5297-5ZZ-I

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening
l9 november 1993 ISBN 90-5232-608-5

Toetsirìgsadvies overhetmilieu-effectrapport Olie-, Water-, Slibscheidingsinstallatie Roteb Industrieterrein Hoog
Zestienhoven te Rotterdam
26 november 1993 ISBN 90-5292-616-6

356 Toetsingsadvtes over het milieu-effectrapport RiJkswegen SZ en 54
29 november 1993 rsBN 90-5237-578-X

501 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Afualverbrandingsinstallaüe Twente te Boeldershoek
29 november 1993 ISBN 90-5237-615_8
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319

361

464 Toetsingsadvtes over het milieu-effectrapport rvVKC-Swentibold deel II te Geleen

6 december 1993

gg7 Toetstngsadvies over het milieu-effectrapport Integrale Huisvuilverwerking Leiden e.o.

2O december 1993

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Destillatle-i¡rstallatie VOTT Europoort
30 november 1993 ISBN 90-5237-593-3

Toetstngsadvies over het miteu-effectrapport GFT-composteerinstallatle AVRAM te Rotterdam

2 december 1993 ISBN 90-5237-612-3

235 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Golfbaan De Binnenhof/Willem Arntsz Hoeve

lO december 1993 ISBN 90-5237-629-8

467 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport locatiekeuze voor de afualberging in de regio Zuidwest- en Midden-

Utrecht
14 december 1993 ISBN 90-5237-618-2

424 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport be- en verwerklng van chemische afralstoffen te MoerdiJk door Af-

valstoffen Termi¡ral Moerdijk B.V.
15 december 1993 ISBN 90-5237-611-5

47g Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport Produktie-eenheid alumi¡riumallrylen AKZO Rotterdam

17 december 1993 ISBN 9O-5237-6LO-7

ISBN 90-5237-62r-2

ISBN 90-5237-609-3

307 Toetslngsadvtes over het milieu-effectrapport NoordeliJke Randweg Haagse Regio (NORAH voorheen RW 14)

22 december 1993 ISBN 9o-5237-628-x

349 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport afualverbranding Zuid-Oost Nederland (AVI-ZON)

2o december 1993 ISBN 90-5237-349-3

388 Toetsir¡gsadvies over het milieu-effectrapport Stortplaats "het Klooster"
23 december 1993 rsBN 90-5237-418-X

BiJlage 5, blz. 10



Bijlage 5 (venrolg)

.AI}VIEZEN OVER EVAII'AIIER.A.PFORTEN 1993

Project
nummer

to2 Advies over het rapport'Evaluatie milieu-effectrapportage Slufter over de periode 1986 tot en met 1990'
16 september 1993 ISBN 90-5237-559-3

222 Reactie op het evaluatierapport (le fase) milieu-effectrapportage Eurodrôme
8 september 1993

AIIVIES IN HET KADER VAN I'E SÄTIÍE¡ÍWERKINGSOVEREENKOMST MET DGIS 1993

ProJect
nummer

OO I Advice on tJre specilìcations for the content of the EIS on the water supply, sanitåtion and waste water disposal
projects for Ateq, Wadi Jirdan, Nisab and Beihan areas, Shabwa-tr Governorate, Republic of Yemen
l4oktober 1993 ISBN 90-5237-5A7-9

OVERIGE.âDVIEZEN 1993

ProJect
nummer

334 Advies over de bruikbaarheid van het rapport (Final Draft) "The development for method of the analysis of
societal and i¡rdividual risk due to aircraft accidents in the vicinity of alrports"
28 mei 1993 ISBN 90-5237-517-8

036 Toetsingsadvies over de "Draft Comprehensive Environmental Evaluation (CEE), of the proposed new SANAE IV
facility at Vesleskarvet, Queen Maud Land, Antarctica"
22 december 1993 ISBN 9O-5237-631-X
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BIJLI\GE 6

Overzicht van procedures: stand van zaken per 3l december 19gB

= niet onder wettelijke m.e.r.-plicht gestart
= onder wetteliJke m.e.r.-plicht gestart
= tijdens interim-beleid (tot mei 1986) gestart
= (voorlopi$ gestopt

LEGENDA:

Project

lol

mI
I

Oeververbinding Rotterdam (2e Benelux) . . . .

Blankenburgtunnel .

Baggerspecteberging (Slufterdam) .

Grevelingenmeer znut of znet

Strandvlakte IJmuiden

Compagniesoefenterrein Ginkelse heide . . . .

Zuiveringsslibplan Zuid-Holland .

Cr-deponie op de Maasvlakte .

Amsterdam Nieuw-Oost

Amsterdam Nieuw-Oost

Provl¡rciaal afualstolïenplan Drenthe

Westerschelde oeververbinding . . .

Aanvulling geboorde tunnelvariant

Gasontzwavelingsinstallatie Emmenrl

Geluidhinderrecreatie Breda .

Afualstortplaats Midden-IJssel2l . .

Kampeer-/watersportcentrum Broekerhavensl

Ontgrondingenplan Noord-Brabant

Uitbreiding luchthaven Maastricht

Naderrapport. . . ,.

Aanvullend MER. .

Luchtscheiding/mengstation Ommenal

Milieu-l¡rvloedenrapport (MIR).

Dit proJect vindt ziJn vervolg ln proJect 256.
Besloten geen uitvoering te geven a:rn voornemen.
Milieu-invloedenrapport (MIR).

t02

103

l05

ro7

l09

rll
rL2

lI2a

ll3
tL4

ll5

tl6

t17

118

119

t20

12l

I
2

3

4

voor-
overleg
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genomen
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ProJect

123 Opslag en verwerking radioactief afual

tocatiegebonden (PZEM-terretn) . . .

l,ocatie Sloe . .

Baanverlenging luchthaven Eelde .

DollarthafenproJekt Emdensl . . . . .

RiJksweg 35/36 Zwolle - Almelo (- Vriezenveen) . .

HElPMelderslo...

(Dubbel) eenheidsoefenterreln'De Haar'61 . . . .''

Afualstortplaats'De Dolten' (Nijehaske)

RiJksweg 57 op Walcheren ' .

RiJksweg 16 biJ RotterdamTl .

Nadere regelen olielozing offshore mijnbouw . . . .

Si rrt zuiveringsslib Slufterdam . . .

Hernwegcentrale-8 Amsterd¿un . . .

Afi¡alverwerldng stadsgewest Den Bosch

Ondergrondse opslag radto-actief afual

Eenhetdsoefenterrein'Groote Veld' .

Amer-9 kolencentrale Geertrutdenberg . . . . . . .'

P¡r¡vl¡rciaal afualstoffenplan Noord-Brabantsl . . . .

HogesnelheidsspoorliJn PariJs - Amsterdam . . . . .

Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Atualbergtng TDF Tioûne

Uitbreiding natuurpark'De Efteling'

Kolen¡eststoffenberging Flevocentrale

Provlncfaal afralstoffenplan Noord-Holland . . . .,

RiJksweg A3O / Recreatteplas 'Maanderbroek' . . ,

Verbranding zuiverin$sslib Oost-Brabantel . . . .

T,outwaterlozlng oP de Eems .

voor-
overleg

MER toetsing besluit-
vorming

besluit
genomen

evaluatie
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I
I
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I
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ffi
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ffi

I
I
I

I

I
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I

I

125

126

L27

124

r29

130

131

t32

r33

.134

135

136

t37

138

139

140

141

t42

143

144

r45

146

t47

148

r49

5 Toetsing'ZusammenfassendeUmweltuntersuchung"

6 Dit project wordt vervolgd onder nr' 538.

7 Dezeprocedure wordt voortgezet als onderdeel van de m.e.r.-procedure voor het Integraal Plan Noordrand Rotterdam

(proJect247).

8 Geen evaluatie voorzien.

9 Procedure is gestopt; zie verder onder proJect 394'
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ProJect

153

r54

155

r56

t57

r58

159

160

161

r62

r63

r65

r66

i67

168

169

L70

t7l

t72

t73

174

175a

t76

t77

t79

180

181

t82

Afualverwerkingslocatie'De Marsen'

Grondwaterwinning Alblasserwaard /ViJ f heerer¡land

Uitbreiding a-fualstortplaats Geldermalsen

HELP Rossum-Oost .

Oppervlaktedelfstoffenr¡¡inning lJsselmeer

Regionaal ontg¡ondingenplan Noordzee . . . . . . . . .

Provinciaal añ'alstoffenplan Limburg

Waterbeheer Veerse Meer

Keersluis Ramspoltol

RiJksweg A'50

Stortplaats Heiloo .

Afualverwerklngsiristallaüe-West Amsterdam . . . . .

Golfbaan'De Utrecht' Hilva¡enbeek

Centrale slibverbranding Zutphen

Golfbaan Lochem

Afualverwerkingslocatie ARCG/Westerkwartierrtl . .

Westrandweg/Hoofdwegenregio Schiphol . . . . . . .

COT-minus Havelte

Stadsgewestpark NoorddiJk Gronlngen

Polypropeenfabriek DSM Geleen

HELP Baa¡deradeel ,

Diepinfiltratie NAM in Zuidoost-Drenthe . . . . . . . .

AñralverwiJderlng Zuidoost-Brabant TSTAZOB) . . . .

Afualstortplaats regio Arnhem

Afualstortplaats Velsen

Toeristisch/recreatieve inrichting 'NeeltJe Jans' . . .

Slib- enbaggerspecieplanNoord-Holland . . . . . . .

Afualverwerkingsinrichting Zuid-Holland west . . . .

Dit project vindt ziJn vervolg in proJect 4O6.

Dit proJect is opnieuw gestart onder proJectnummer 421

voor-
overleg

MÐR toetslng besluit-
vorming

besluit
genomen

evaluatie
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Project

r83

184

185

186a

187

188

l89a

190a

l9 la

192

193

194

196

198

199

203

204

205

207

208

209

2l}a

2tl

2t2

215

216

217

2t8

WegverbindingZutphen- Deventer - Raalte . . . .

Afralbergtng Lickebaert

Zuivertngsslibplan Flevoland

Golfbaan'Het 7*,lle' Hengelo

Afualstortplaats Nauernasche polder Zaanstad

Shredder Taanse Schroothandelb.v. . .

Golfbaan Heinenoord

Mestverwerking Kronenbergerheide te Sevenum

Golfbaan'De Wttdonk' MeiJel/Roggel' . . . . . . . .

Plan bouw- en sloopafual Zutd-Holland

Provi¡¡ciaal afualstoffenplan Ut¡echt

Golfbaan'SybrooK Enschede

Golfbaan'Scherpenberg' Apeldoorn

Afvalverwerkingstn¡lchung WiJster

Dieptnfiltratte Overveen

Golfbaan Tnddam

Golfbaan Arnbt Delden

VelTech-installatle zuiverkigssltb Apeldoorn . . .

Kolenvergassing Buggenum

ReststoffenverwerldngBoeldershoekt'l . . . . . . .

Draaitrommeloven-9 biJ AVR-chemle . . . . . . . . .

Golfbaan Rosmalen

Compo.steerinrichting Amersfoort .

Afu alstortplaats Z¡etermeer-Noordwest

Afualstorþlaats Derde Merwedehaven . . . . . .' .

COT Ermelo-Noord .

Industrtezandwiruúngsplan Gelderland' fase 2

Themapark'Dlamonda' l,elystad

De m.e.r. wordt uitgevoerd in twee fasen. Voor de tweede fase wordt het MER momenteel opgesteld.
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ProJect

2I9

220

22t

222

223

224

225

226

227

Berging mijnbouwreststoffen NAM

Verdrlnging Mg-houdende pekelzoutcavernes

COT/EOT Oirschot

Eurodrôme Arnhem (Huissenì

Afualstortplaats Weert .

Afualstortplaats Linne/Montfort . . .

Afualverwerkingslocatle MoerdiJk

BaanverleAging circult Zandvært

Berglng Jarostet biJ Budelco

VerwerkingJarosiet biJ Budelcotsl . .

Afualstortplaats Landgraaf

Composteerlnr. /overlaadstation Purmerend

DOP Oost-Abstpolder

Woningbouwlocaüe Purmerend . .

Sporenuitbreiding Zwolle -Amersfoort . . . . .

Sportcentrum OisterwtJ k

Golfbaan Willem Arntzhoeve te 7-elst

Shredder Born .

Uitbretdirtg ARN Beunirigen

RtJksweg 6l Terneuzen - Ter Hole

Provlnciaal afralstoffenplan Flevoland

Locatieker¡ze baggerspeclestort Zeelandt4l . . .

Shredderinstallatie's-Gravendeel .

Mestverwerking Dordrecht

HELP Baarle-Nassau

Integraal plan noordrand Rotterdam

LandeliJke richtl{nen baggerspeciedepots . . .

Mestcompostering CNC te Milsbeek

Procedure is gestopt; zie verder onder proJect 448.
De m.e.r. wordt uitgevoerd irr twee fasen. Van de eerste fase is het MER getoetst.

224

229

230

231

232

234

235a

236a

239

240

24L

243

244

245

246

247

244

249a
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Project

250

25t

252

253

254

255

25'6

257

2'58

259

260

26t

262

263

264

265a

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

Mestverwerlcing'Promest Helmond

I¡catieker¡ze afualverwerkingWest-Brabant . . . . .

Grondreinigingslnstallatie Broerlus

Industriezandwiff¡ing Geertjesgolf (Gld.)

Stevol-ontgrindingen .

AfualstortplaatsWambach-groeve .

Afralverwerkingsinstallatie Ramelerveld

Golfbaan'Euverem' Valkenburg (L.) . . .

Uitbretdirig Eemscentrale

Shredder te Oosterhout

BedriJventerrein Heierhoeve te Venlo

Herontu¡ikkeling haven Schevenkigen

Comp agniesoefenterrein Weerterheide

Ethylberøeen-/styreenfabriek Dow Benelux . . . . .

Structuurschema Groene Rulmte

RiJksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen

Baggerspecieverwerking Ecogrlnd Dordrecht . . . . .

Graan-, gras- en mestdrogeriJ Planta Koea

Golfbaan waterwtngebied Tilburg

RlJksweg 58, gedeelte SchoondiJke - Sluis .

Golfresort Sterna te Bergen

I¡gtstlek park Ossendrecht . . .

Nieuwbouw Elektrolyse Alumlnium DelØiJl B.V. . .

Uitbreiding energiecentrale Maasvlakte

Zuidwest-structuur's-Hertogenbosch - Vught

38OkV hoogspanningsletding Zwolle - Meeden

Locatles berglreg baggerspecle Zuid-Hollandrsl

Stortplaats Splnder
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ProJect

279

280

28t

282

283

244

285

286

247

288

289

290

291

293

294

295

296

296a

297

29A

299

300

301

305

306

307

308

309

MiJnsteendemphgen Waal-/Eemhaven Rotterdam .

Afuafberging Sclrtnnen/Spaubeek

Afualverwerklng Oost-Veluwe (Wilp) .

Archeologisch themapark Archeon te Alphen . . . . .

Stortplaats Hoge Nespolder te ZwiJndrecht . . . . . .

Compostfabriek Noord-Limburg . .

HuislrrilcentraleAM BoekelermeerAlkmaar . . . . .

Diepinfiltratie Zuid-Holland

38OkV hoogspanningsliJn Meeden - Eems

Bu isleiding Waddenz,ee

Golfbaan GendersteiJn (Veldhoven c.a.) . .

Beleidsplan drink- en lndustriewatervooúlening . .

TweeziJdig gebruik Zwanenburgbaan Schipholt6l . .

Zandwinning en hercultivering te Kekerdom . . . . .

Golfbaan 't Hout te Breda

Bergþgslocatie baggerspecie KetelmeergebiedtTl . .

Modificatie rafñnaderiJ Shell Perntsrsl . . . .

Hycon-lnsfâllatie raffinaderiJ Shell Pernis .

Filterpers en rwzi te Heerenveen

Uitbreiding stortplaats Uden .

Bouwlocatie Amersfoort

Corridorstudie Amsterdam - Utrecht

Regionale grofuuilstortplaats zuidwest N-Holland

AfualverwiJderingsinrichtlng Wieringermeer . . . . . .

Herontgronding en (her)lnrichting gebied Osen . . .

NoordeliJke r¿ìndweg Haagse regto . .

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Provinciaal ontgrondingenplanlimburg . . ., . . . .

Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel van de procedure voor Schlphol en omgeving (334).

De m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd in twee fasen. Van de eerste fase is het MER getoetst.

Dit project vindt ztJn vervolg in de proJecten 396a en 423.

voor-
overleg

MER toetsirig besluit-
vorming

besluit
genomen

evaluatie

I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
r
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
II
I
I
r
I
I
I
I
II
I
r

II
I

I

-
I

-
I

I

I
I
I
I

I

I

I

I
r

t6
t7
l8

BiJlage 6, blz. 7



ProJect

3lo

3lt

312

313

314

315

3r6

3t7

318

319

320

32r

322

323

324

325

326

327

324

929

330

331

332

333

334

335

336

337

Beletdsplan baggerspecie Gelderland

Golfbaan Herfte - WtJthem te Zwolle

Composteringstnrlchttng Alphen a/d RiJn

Polyetheenfabriek DSM

Slibontwatering oosteliJke m{nstreek

GFT-composteerinrichting MoerdiJk . . . .

Provùrciaal afralstolfen plan PAP Fìlesland

Golfterrein'Aerwlnkel'. tweede fase . .

Stortplaats'Gulbergen'

Desttllattefabriek VOTT Europoort

Mestoverslag Wanssum

Slibdrooginstallatie R.I.-Oost Amsterdam

Uitbretding Afualverwerking Botlek {AVB) Rdam . .

Recreatlegebied 'De Groene Ster'Leeuwarden . . . .

Nieuwe roosteroven AVR RtJnmond te Rotterdam . .

Kalverg¡ierbewerklngsirlstallaüe Putten

Kalvergferbewerktngslnstalafl e Elspeet

Kalverg¡terbewerklngstristallatte *" 
: 

.

Kalverg¡ierbewerkingsùrstallaüe Barneveld

Stortplaats Zevenbergen

GoedcrenspoorliJn Rdam - 7-ettenaa¡ - Duitsland . .

Provlnciaal afualstoflenplan PAP Gelderland . . . . .

Stortlocatle'Skinkeskans' Leeuwarden

Grofruitstortplaats'Hollandse Brug' Naarden . . . .

Plan van aanpak Sch,iphol en omgeving

Shredder MoerdiJk

ZuidelrJke ontsluittngsweg, Boxtel

Huisvuilverwerking lælden

voor-
overleg
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338

339

340

34r

342

344

345

346

347

348

349

350

35r

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

Huisvuilverwerldng Rotterdam/Dordrecht . . . . . .

Woningbouwlocatles FIAL- gebted

Bedrgventerrein WtJ chen/ NiJ megen

Aanleg Oostboog FlevoliJn

Woningbouw'Over Betuwe' regio Nijmegen . . . . .

Composteringstnrichting Espel .

Vernleuwlng slibverwerkingslnstallatle Mlerlo . . .

Noordoosttangent Tilburg

HeropenjngAV læeuwa¡den (O.L.AF)tel . . . . . . .

Bos en Golf te Vries (gem. Assen)

Afr¡alverbranding Zuidoost Nederland

Overslagstation Venlo

VerbliJfbrecreatie en golfbaan Steenqjt

Locatleker:ze baggerdepot Hollandsche IJssel . . . .

Gasgestookte warmte/krachtcent¡ale MoerdiJk . . .

TienJarenplan Afualstoffen AOO .

Afronding omlegglng Nistelrode

RiJksweg 34/37 Hægeveen - Duitse grens .

Slibdrcoginstallatie BeverwiJk . . . .

Struc tuurschema Elektrtciteltsvoorzlening

Schrootverwerkingslnstallatie Kootsterdlle (Fr) . . .

RiJksweg l5 Ressen - Dulven

GFT -vergistingsiristallaüe RiJnmond

Woningbouw Enschede-Glanerbrug .

Afualopslag/bewerking'Laagraven' Nieuwegein . . .

Draaitrommeloven (DTO)-lO bU AVR

Warmte/krachtlnstallatie UNA Diemen

Binnendui¡l¡andzone Hollum - Ballum
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19 AVI wordt niet heropend.
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367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

374

371,

380

381

382

38s

384

38!t

386

387

388

389

390

391

392

393

394

Composteringsinstallatie Midden-Zeeland

Waterrecreatiegebied Emmen Zttld

Slibverbrandlngslnstallatle Shell . .

Masterplan Harlingen

Polymeerfabriek Shell MoerdiJk

Infiltratie Maaskant

Ondergrondse gasopslag trtorgfol

Droogþstallaüe stapelbare mest Veflnex

Provinciaal afralstofrenplan PAP-II 7*elartd . . .,,

Berging chemlsch afral stortplaats Bovenveld . . . .

Golfbaan 'Zuidpolder' te Veen (gem. Eemnes) . . . . .

GFT -composterlngsinrtchting Duiven

Katalysatorberging DSM Geleen

VullverwerkingsbedrtJf Noordoostpolder e.o. . . . . .

GFT-composteringstnrichttng Boeldershoek . . . . .

Baggerspeciedeponie Ltmburg

MestcomposteringTheeuwen BlitterswtJck . . . . . .

Uitbrefding Esso raffinaderij met hydrocracker . ' '

Integraalstadsrandmodel Beers,/Cuijk . . . . . . . . .

GFl-composteringstnstallatie Utrecht

PromestZæeland. .. .

Stortplaats't Klooster' Nieuwegeln

Distripark Maasvlakte

lVoningbouwlocaties streekplan Utrecht

Woningbouwlocaties Stadshagen Zwolle

Uttbrefding elektriclteitscentrale RoCa-3 Rdam . . .

Scarabee mestverwerkingsinrichting Borculo

SlibverbrandingNoord-Brabant . . . .

Aanvullende toetslng veruocht door de provlncie trzake de locatiekeuze.

Bijlage 6, blz. 10
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395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

4lo

4ll

4t2

413

4r4

4t5

4t6

4t7

418

419

420

421

423

MTBE fabriek Nerefco in Europoort

Gotfresidentie Dronten

Grootschalige mestverwerking Duiven

Fleuren Compost Middelharnis

Baggerberging AveriJhaven Velsen .

GFT-vergistingsinstallatie Mdden-Brabant Tilburg

Golfcomplex Staadegaard Renkum (Gld) .

Composteringsinr. Noord-Holland-Zuid Adam . . . .

Afualverwerking Veendam

IncineratorAramidemaatschappiJ Delfz{l , . . . . . .

Gebruik Zwanenburg-,/Kaagbaan Schiphol

Keersluis Ramspol, tweede fase . . .

Opslag/verwerking chemisch afual Dordrecht . . . .

Stortplaats Aalschoterweg Barneveld

Akzo Pharma Oss, locatie IL . . .

BFI overlaad/bewerkingstnr. afualstoffen Delft . . . .

\il'oningbouwlocaties 7-aanstad,

Wonlnbouwlocatle Haa¡lemmermeer-West . . . . . . .

Composteerinrichting PROAV Rotterdam

Open Beerdam Rotterdam

Baggerspecieberging Hansweert

Scarabee mestverwerkingsirirlchting Sevenum . . .

Baggerberging Amerikahaven Amsterdam

Uitbreiding UCN Urenco

Sl l/N54 Zuidelijke Randweg Wateringen .

HFK-fabriek Dordrecht

Afralverwerking ARCG Gron./\ü'esterkwartier . . . .

Shell hydrocracker Pernis
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424

425

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

M2

443

M4

M5

446

447

448

M9

450

451

452

Afualstoffenterml¡ral MoerdiJk (ATM) .

Stadion Amsterdam . .

ZuideliJke Ringweg Groningen (RiJksweg 7l . . .

Locatiekeuze afralbergtng Helmond/Eindhoven . . .

Warmtekrachtcentrale Ntjmegen (EPOM

Stortplaats Smlnk Amersfoort . .

Hoogers chemlsch afual GeldroP

Interprovinciale Structuurvisie Ede/Veenendaal . .

Bestemmingsplan Bettel-Zuld te Heerlen

Tracéstudie A4lAf6

NoordetiJ ke kuststrook Lelyståd

Rijksweg32 Heerenveen . . . .

Afualverwerkl¡rgslnrichüng De Jong Gorcum . . . . .

Chemische afvalverwerking Argentta MoerdiJk . . . .

Stortplaats zutdoosteliJke regto Noord-Holland . . .

458 omlegglng Etten-læur

458/416 hnceville Breda/hnsenbeek . . . . . . . .

'Flevo' milieu-en energiepark Lelystad

Mestverwerliing Scarabee Venray .

Afualscheidings- /verglsthg Dordrecht

Mestverwerli¡ing Scarabee Nederweert

Vliegassilo's Maasvlakte

Luchtmobiele Brtgade Eder/Ginkelse heide . . . . . .

Co-treatment orysmeltoven Budelco

Mestverwerkingsiristallatie Ede . .

OlasrecyclinginstallatieHeiloo .

Oevergrondwaterwtnntng Langerak/læxmond' . . .

UiturtJkhaven Weurt .
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453

45,4

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

474

479

480

Golfbaan Mereveld

Warmtekrachteenheid Rotterdam

Zandwinning Westvaarders Wadden

Natuuronh¡¡lkkeling lJsselmonding .

Mestcompostering Heveco Grubbenvorst

Grondreirrigingstnstallatie Texaco Botlek .

Champignonmest CNC MoerdiJ k

GFT-composteringsinstallaueAVU Utrecht . . . . . .

Verwerkingverfresten e.a. Beunlngen . . . .

Wijziging Cr-deponie Loswalweg Rotterdam

RiJksweg 73 Venlo/Maasbracht

Warmtekrachtcentrale Swentibold Geleen

GFT-composteeri¡rstallatle Lage Weide (AVR) . . . . .

Chemische a-fualverwerki¡rg TCR Rdam-Botlek . . .

l,ocatiekeuze afralberging ZW.Midden-Utrecht . . . .

Scheidingsinstallatie Hoog Zestienhoven . .

Grondreirìigingsinstallatie BBS te Weert .

SecundairewegS2OS,/S21O . . .

Golfbaan Teterlngen

Loswal i¡r de Noordzeevoor baggerspecie . . . . . . . .

GM-composteerinrichtlng Maastricht2rt

Chemisch afual ATF Drachten

Kernenergiecentrale Dodewaard

Recreatie Graskutlen/De Schatberg Sevenum . . . .

Mestverwerklngs-,/koolstoffenfabriek Zutphen . . . .

Uitbreidin g stortplaats T,r*lbem

Installatie Alumlniumalþlen AKZO Rotterdam . . .

GFT-vergistingsùNf âllatie lælystad
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2l Dit proJect wordt vervolgd onder nr. 574.
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481

482

483

444

485

486

487
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490

491
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i,93

494

495

496
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503

504
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508

BedriJventerrelnVossenberg-rv\rest Ttlburg . . . .

Windmolenpark GronJngen

Grootsch. woon- en werkloc. stadsre¡¡io Tilbug

Grootsch. woon- en werkloc. stadsregio's-

Uitbreiding AMRAverbrandingslijn-4 Duiven . . .

Van Miet sloop- en GFf -afi/af Waterlngen

Grondreirriglng Boeldershoek

RiJksweg 4 Delft - Schiedam

Afualscheidi¡rgs-, en vergisttrgslnstall. MoerdiJk

CBE Paktank Botlek .

Ele- en verwerking halonen Hugen B.V. Zevenaar .

Polymerenfabrlek Jotrnson Polymer B.V. Frtesland

Calandverbinding . . .

Kernenergie ECN Petten

Au-slakkenbehandeltngsinstallatie Dordrecht . . .

Hoger OnderwiJs Reactor (IRI) Delft

Provinciaal afralstoffenplan PAP{II Zufd-Holland

Centr. bewerl¡ingseenheid (CBE) Lelystad

Woningbouwlocatie Dronten-lVest .

Thermische grondretnig¡ingslnstallaue Schledam .

Afualverbr.installatie AVI-TWerrte Boeldershoek . .

Drinkwaterwinning Schiermonnikoog . .

Omlelding rijksweg 70ôHafiweg/Zwanenburg . . .

Uitbreidlng GFT-compost.capaciteit VAM-WtJster .

Stadsontrvikkeling Dordrecht

Woningb.- en bedriJventerr. loc. stadsgewest

Bouwlocatie Delfgauw te PiJnacker

Reststoffenbewerklngslnstallatie NAM DelfziJl
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ProJect

509

5lo

511

5t2

513

5r4

515

5r6

5t7

518

519

5.20

521

522

523

5.24

5.25

5.26

527

528

529

530

531

5,32

533

534

535

536

VerwiJderlng zutveringssüb prov. Gr. Fr. en Dr. . . .

Be- en verwerking chemtsch afral Hengelo/Ensch.

Omleggtng Zuid-Willemsvaart's-Hertogenbosch

Baanverlengtng Groniriger Airport Eelde .

IntergemeenteliJk Structuurplan Utrecht RBU . . . .

GFT-composteerinrichting Oss . .

Uitbr. verwerklngscap. zuiveringsslib Zuid-Holland

Grootschalige woon- en werkloc. Elndh. /Helmond

Rivierdijkverbetertng Bomendlk . . .

Industrieterrein Graetheide te Geleen

Kernenerglecentrale Borssele . . . .

Be- en verw.install. fotogr.restvloeist. B. op Zoom

Bosplan Bentwoud ten oosten u.r, Zo"t"a-a", . . .

Grondreinlgingsi¡rstallatie Drachten

Milieubeleidsplan hfdst. Verwijdertng, crontngen

Centr. bewerkingseenheid (CBE) DelfziJl

GFT-verwerkingslnstallatie ICOVA Den Haag . . . .

Milieubeletdsplan hfdst. VerwiJdering, OveriJssel . .

Milieucentrum Deurne

Toepassing reststoffen ILP-Wal Europoort

Zeefzandreinigingsinst. Roosend. /Tilburg/Helmond

Stortplaats'De Goudsbe¡g' Lunteren

Recreatiegebied Aakvlaat

Uitbr. lVarmte/k¡achtcentrale Delesto BV DelØiJl

Dieplnfiltratte oevergrondwater t.b.v. ZO Utrecht . .

Omleldingen Apptngedam en Holwierde

Internatlonale spoorverbinding prov. Groningen . .

LandùrrlchtingsproJect Bergen-Egtnond-Schoorl . .

voor-
overleg

MER toetsing besluit-
vorming

besluit
genomen

evaluatie
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ProJect

,5,37

538

539

&o

541

542

543

544

545

546

il7
548

549

550

55r

652

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

Stort Jarostet en gtps ult oude bekkens I

Dubbel eenheidsoefenterrein'De Haar'

LandinrichttngsproJect Saasveld-Gammelke . . . .

LandinrtchtjngsproJect Rij ssen

Milieubelèidsplan hfdst. VerwiJdering, Limburg . .

LandinrichungsproJect Haren .

Milieubeleidsplan hfdst VerwiJdert¡g, Drenthe . . .

Ophogtrg stort 'Nauernasche Polder' Zaanstad ' .

LandtnrichtingsproJect Drachten

Grootschalige q¡lndenergieopwekktng Flesland . . .

Oprichting natte reintgtngsi¡rstallatte Den Haag . . .

Structuurplan'Kloosterveen' Assen

Golf- en countryclub'Ha¡derwold' Zeewolde . . . . .

LandtnrichttngsproJect Achtkarspelen-Zuid

Be- en verwerklnglnstall. gevaarliJk afral Uden ' . '

Verdubbling van de N 33

UituriJkhaven fobfth (Gelderland) .

Haven- en industrleter. Axelsche Vl./Autriche Pold.

Stortterrein EiJsden AVL Deponte B.V.

Stortplaats Landgraaf

VerbredingA2 rondweg's-Herùogenbosch . . .' . . .

Verlengde berging zuiveringssllb in de Slufter . . . .

Stort en verwerldng afvalstoffen ZW regio N-Holland

Be- en verwerklng klein chem.afral Rdam (Roteb) .

Landinrlchtingsproject Kust West Z-Maanderen . .

Vutlstortplaats'Braambergen' Almere

LandinrichtingsproJect rullverkavellng Laaghalen

Uitbreiding stortplaats 'De Ullerberg' Ermelo . ' . . .

evaluatievoor-
overleg

MER toetsing besluit-
vormirig

besluit
genomen
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ProJect

565

566

567

568

569

570

671

572

573

574

575

577

578

579

580

lÃ¡armte/krachtcentrale Terner¡zen

Ultbreldlng verwerkingscapacitett AVR Rotterdam .

Omleiding provinctale v¡eg N2Ol Uithoorn

Immobilisatie-installatie VBM Maasvlakte

Milleubeleidsplan hfdst. Afualstoffen, N-Brqbant . .

Uitwerkingsplan vierde spaarbekken Blesbosch , .

I¿catiekeuze stortplaats Achterhoek

Reconstructie rtjksweg 3 l, Leeuwarden-Drachten

Omlegging ,q'58 Etten Iæur .

GFT -composteerinrichtlng Maastricht

Landinrichtingsproject Weerijs

Aardgasbulsletding N-gedeelte van Nederland

WaalbandiJlsrerbeterlng Gameren-Nleuwaal . .

Baggerspeclebergfngsplan Utrecht

Locatiekeuze stortplaatsen prw. Gelderland

voor-
overleg

MER toetslng beslutt-
vorming

besluit
genomen

evaluatie

t
I
I
T

T

I
I
I
T

I
I
I
I
I
I

BiJlage 6,blz. 17



ProJect

164 Golfbaan Rutgoord

175 Diepinffltratie NAM (Drenthe)

na Goübaan Cromstrllen

f86 Golfbaan'Het Zelle', Hengelo

f89 GolfbaanHeinenoord

l9O MestverwerldngSevenum

lgf Goübaan'DeWttdonk' MeiJel/Roggel

195 Recreattepark'De Lutte'

L97 MestverwerldngGemert

20O Mestverwerlidngvefinex

zOL BoorspoelingVersaclean

2O2 Stort Wca-grond EMK-terrein Krimpen a/d lJssel

206 Baggerslibberglng Cromstr{en

2lO Golfbaan Rosmalen

2L3 Mestverwerking Scarabee Ysselsteyn

214 Mestverwerldng OVB Ysselsteyn

293 Stort Wca-grond biJ Verolme-dok I Rotterdam . . . .

235 Golfbaan rvVillem Arntszhoeve te Zeist

236 Shredderinstallatle Born

238 Stort Wca-slib Enka Ede

9242 Hoogspanningslijn Doetinchem-Dodewaard

249 Mestcompostertng CNC Milsbeek

265 Rijksvreg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen

292 Gevudo verbrandingsinstallatie Dordrecht

3O2 Plulmveemest LEGRO B'V. te Asten '

3O3 Recreatie- en woningbouwplan'het Goese Meer' . .

304 Toelating Carbo SEA boorvloelstoffen

342 Watertransportletding Bergambacht - lil'assenaar

422 NAM waterinjectle Borgsweer ' ' .

426 NAM watertnJectle West-Nederland
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