
Milieu-effectrapportage is een wettelijke regeling. 

Hiermee wordt bereikt dat er voldoende milieu

informatie beschikbaar is voordat besluiten 

genomen worden over activiteiten die belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

Zo kan de eventuele schade aan het milieu beperkt 

worden. 
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VOORWOORD 

Voorheteerstsinds invoertngvande m.e.r.-regelingin 1987, bleefhetaantal uit
gebrachte adviezen achter bij het aantal uit het voorgaande jaar. De teruggang is 
slechts minimaal, maar het is toch 0pvallend dat deze zich voordoetjuist in het 
jaar waarin het herziene Besluit m.e.r. van kracht is geworden. De doorwerking 
van het herziene Besluit m.e.r. blijkt weI als gekeken wordt naar de aard van de 
nieuwe advlsertngen. In 1994 had een vrij aanzienlijk aantal advisertngen betrek
king op nieuwe m.e.r.-plichtige activiteiten (rivierdijkversterkingen en landinrich
ting) en op activiteiten waarvoor de drempel voor m.e.r.-plicht is verlaagd (grond
waterwinningen). Minder advisertngen werden gestart voor de aanleg van golfba
nen en voor afvalverwijdertngsinrichtingen. Voor deze laatste categorie had dit 
waarschijnlijk te maken met een 'verzadigings-efIect'. 

In het buitenland bestaat veel belangstelling voor de opzet van m.e.r. in Nederland 
en voor de rol van de Commissie voor de m. e.r. daarbinnen. Dit bleek in 1994 uit 
de intensieve buitenlandse contacten van de Commissie en zeker oak uit de be
langstelling voor in het Engels vertaa1de documentatie. Samen met vertegenwoor
digers van het ministerie van VROM speelt de Commissie een actieve rol in een in
ternationale stu die naar de effectiviteit van m.e.r. die door Canada is gestart in 
1993. 

Een terugkerend punt van discussie vormde oak het afgelopen jaar de vraag op 
welk besluitvormingsniveau milieu-efIectrapportage het best tot zijn recht komt. 
Veelal zijn daarbij drie niveau's van besluitvorming te onderscheiden. M.e.r. op 
inr1chtingsniveau is sterk uitvoertngsgericht; m.e.r. op locatiekeuzeniveau of op 
strategischniveau meer beleidsgericht. Oak in 1994 was bij verschillende projec
ten op uitvoeringsniveau behoefte am meer duidelijkheid op het beleidsniveau 
omdat op dat niveau de eruciale beslissingen worden genomen - ook als het gaat 
am de efIecten op het milieu. Deze discussie za1 de komende jaren verder gevoerd 
moeten worden; heel concreet bijvoorbeeld bij de herzieningvan de Vierde Nota 
op de RUimtelijke Ordening Extra (VINEX). De Commissie acht het daarbij een 
goede ontwikkeling indien er een geleidelijke aeeentverleggtng van uitvoertngsge
riehte m.e.r.'s naar meer strategtsehe m.e.r.'s zal plaatsvinden omdat op het stra
tegisehe niveau dikwijls de riehtinggevende besluiten worden genomen. Boven
dien zal dit betekenen dat het aantal m.e.r. 's op inriehtingsniveau vermindert, ter
wijl de inhoud beperkter van omvang zal kunnen zijn. 

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

Deell: Overzicht van werkzaamheden 

In 1994 bracht de Commissie 163 adviezen uit: 83 adviezen voor richtlijnen en 80 
toetsingsadviezen. Dit betekent dat de stijgende tendens, die zich over een reeks 
vanjaren heeft voorgedaan, zich in het afgelopenjaar niet voortzette. Ten opzichte 
van 1993 daalde het aantal uitgebrachte adviezen licht. De Commissie bracht in 
1994 geen adviezen uit over ontheffingsaanvragen. 
In 1994 werden 7 adviezen uitgebracht voor projecten in het kader van de samen
werkingsovereenkomst met het Directoraat-Generaal Intemationale Samenwer
king (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bij haar toetsingsadviezen stelt de Commissie de vraag centraal ofhet MER vol
doende informatie bevat voor een verantwoorde besluitvorming. In het geval het 
MER op essentiele punten tekortkomingen vertoonde adviseerde de Commissie 
het MER op deze punten aan te vullen. In onderstaande tabel worden de aantallen 
positieve en negatieve toetsingsadviezen uitgesplitst. 

Aantal Informatie MER direct adviesvan MER aangevuld na 
projecten In MER aangevuld Commissie advies Commlssie 

61 voldoende n.v.t. positlef n.v.t. 
3 onvoldoende nee negatlef Ja 
3 onvoldoende nee negatlef nee 
2 onvoldoende ja negatlef n.v.t . 

11 onvoldoende Ja positlef n.v.t. 

Ten gevolge van de wijzigingvan het Besluit m.e.r. per 1 september 1994 namen 
bU de nieuwe adviseringen de projecten voor dijkversterking en landinrichting een 
relatiefbelangrijk aandeel in. In onderstaande tabel is de verdeling over de typen 
projecten samengevat. 

Typen prQjecten waarover de Commissie heeft geadviseerd, wtgedrukt als percen
tage van het totale aantal prqjecten. 

Typen proJecten Projecten Projecten Categorieen 
in 1994 tIm 1994 Besluit m.e.r. 

(%) (%) 

• Infrastructuur 18 13 1,2.3.4.6.8.24 
• Waterstaatkundige projecten. waterwinning 10 5 5.12.13,14,15 
• (Openlucht-)recreatie 4 ,5 9 10 
• LandeliJk gebied: landinrichtlng, mil.oefenterrein 15 5 7,9 
• LandeliJk gebied: woningbouw, bedriJven-

terreinen. ontgrondingen 15 12 11,16,20 
• AfvalverwiJdertng: be- en velWerking 24 32 18.1,18.2,18.4 

18.5,18.7 
• AfvalverwiJdertng: stort 7 14 18.3,18.6,23 
• Energie en industrie 4,5 6 17,21,22,25,26 
• Overig (onder meer vrijwillig m.e.r.) 2 4 
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Op 31 december 1994 bedroeg het aantallopende of afgeronde (verplichte en VIij
willige) m.e.r.-procedures 517. 1

] Van dit aantal verkeerden 123 projecten in de fa
se van het opstellen van het MER; ten opzichte van 1993 was dit een lichte daling. 
Dit betekent dat in 1994 het zogenaamde stuwmeervan projecten waarvoor een 
MER wordt opgesteld is gedaald. 
Over 186 projecten was per 31 december 1994 een besluit genomen. Voor 78 pro
jecten was de procedure gestaakt of voor l~mgere tijd opgeschort. In onderstaarlde 
tabel zijn de gegevens over de procedurele voortgang van de m.e.r.-projecten sa
mengevat. 

Overzicht van de verdeling van de projecten over de verschillende procedure-stap
pen op 31 december 1994. 

totaal aantal waarvan 
prolecten gestaakt 

kennisgevlng startnotitie 23 4 
richtlijnenadvies uitgebracht 36 9 
richtlijnen vastgesteld 166 44 
kennisgevlng MER 19 8 
toetsingsadvies uitgebracht 85 10 
besluit genomen 183 3 
eerste evaluatie uitgevoerd 5 
TOTAAL 5 17 78 

Ook worden in deel 1 van het jaarverslag enkele projecten of typen projecten aan
gestipt die zicht geven op de aanpak of werkwijze van de Commissie. Meest in het 
oog springend was daarbij het toetsingsadvies van de Commissie over het IMER 
Schiphol. 

In haar adviesover de Integrale mllleu-eJ[ectrapportage SchtphoL en omgeuLng OMER; proJecl334)_ 
constateerde de Commissie dat het MER op belangrtjke punten onduidelijkheden bevatte oftekort
komingen vertoonde. In het advies werd onderscheid gemaakt naar de manier waarop de dIverse 
tekortkomingen in het MER dienden te worden aangevuld: directe Informatieverschaffing in de 
vorm van een AanvuLLLng op het IMER indien de aanvullende informatie een elsentiele rol speelt 
bij de te nemen besluiten. informatieverschaffing in een latere fase van de besluitvorming of infor
matieverschafftng via de evaluatie-achteraj In het toetsingsadvies werden criteria aangegeven om 
te beslissen op welke wtjze de gewenste informatie beschikbaar diende te komen. 

Ten slotte bevat deel 1 van het jaarverslag een overzicht van de overige werkzaam
heden van de Commissie en het secretariaat in 1994. Daarbij komt naar voren dat 
vanuit andere landen een grote behoefte bestaat om te leren over de opzet van en 
crvaringen met het Nederlandse m.e.r.-systeem en van de onafuankel1jke positie 
van de Commissie voor de milieu -effectrapportage. In 1994 werden om die reden 
een aantal adviezen. de handleiding lriformatie voor werkgroepen en enkele artike
len in het Engels vertaald en beschikbaar gesteld. 

Hierin zljn niet meegerekend de onthefftngsprocedures. projecten tijdens het interimbeleid. procedures voor HELP
projecten en dergelijke. 
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Dee12: Inhoudelijke aandachtspunten bij adviseringen 

Deel 2 bevat drie korte artikelen. Hierin wordt inzicht gegeven in de werkwijze of 
in aandachtspunten van de Commissie bij: 
• Milieu-effectrapportage voor landinrichting; 
• Milieu -effectrapportage voor rijkswegen; 
• Aanvulling op het milieu-effectrapport. 

Milieu-effectrapportage voor landinrichting 
Door het van kracht worden van het herziene Besluit m.e.r. is landinrichting 
m.e.r.-plichtig geworden. Tot dusverre heeft de Commissie richtlijnenadviezen 
uitgebracht voor circa 20 reeds in voorbereiding zijnde landinrichtingsprojecten. 
In principe dient bij de start van de m.e.r. duidelijkheid te bestaan over de gewens
te ruimtelijke functietoedeling. In verschillende projecten moest nog een nadere 
invulling (toedeling, begrenzing) van deze functies worden gegeven. In andere pro
jecten vormde fiexibiliteit van het plan en van het beleidskader een extra aan
dachtspunt, teneinde toekomstige ontwikkelingen te kunnen inpassen. Ook als 
de functies reeds zijn vastgelegd kunnen op het vlak van inrichting en vormgeving 
van het gebied nog keuzes worden gemaakt met mogelijke belangrijke milieuge
volgen. Deze milieu-aspecten spelen een centrale rol in de richtlijnenadviezen. 
In het artikel wordt verder, aan de hand van concrete voorbeelden, aangegeven 
hoe de Commissie adviseerde over altematieven. Na de inventarisatie van knel
punten en op basis van het gegeven beleidskader kunnen visies op de ontwikke
ling van het gebied worden geformuleerd. Vervolgens kunnen binnen iedere visie 
voor de inrichting van deelgebieden varianten worden ontwikkeld. Tenslotte kun
nen varianten worden gecombineerd tot altematieven. 

Milieu-effectrapportage voor rijkswegen 
In dit artikel wordt ingegaan op twee vraagstukken bij wegenprojecten. Als voor 
de aanleg ofverbreding van een wegverbinding m.e.r. wordt uitgevoerd, hoe moet 
dan de noodzaak van die activiteit in het MER worden onderbouwd? VoIgt deze via 
een rekensom uit de criteria van het landelijk verkeersbeleid, of moet de noodzaak 
juist in het MER worden aangetoond? De Commissie kiest voor een benadering 
waarbij in het MER wordt beschreven hoe de automobiliteitsindex voor de voorge
nomen wegverbinding is afgeleid van de regionale en landelijk index en wat de rea
liteitswaarde van dit streefcijfer is. Aan de hand van een prognose van de ver
keersontwikkeling kunnen toekomstige knelpunten in kaart worden gebracht. 
Soms vraagt zij een scenario waarin zoveel mogelijk extra automobiliteitsbeper
kende maatregelen worden genomen. Bij het aantonen van de noodzaak dienen 
naast de bereikbaarheidsdoelstellingen ook de leefbaarheidsdoelstellingen be
trokken te worden. 
Daamaast speelt de vraagt in hoeverre het MER aandacht moet besteden aan de 
mogelijkheden om het openbaar vervoerte intensiveren. In gevallen waarbij een 
openbaar-vervoerbedrijf (mede-Jinitiatiefnemer is, kunnen openbaar-vervoerop
lossingen volwaardig als altematiefworden uitgewerkt. In andere gevallen is het 
van belang op een globaal niveau te weten welke invloed verbeterd openbaar ver
voer heeft op de benodigde capaciteit van de wegverbinding. Openbaar-vervoerop
]ossingen hoeven dan echter niet tot op dezelfde detailgraad te worden uitgewerkt 
als alternatief. 

-3-



Aanvulling op het milieu-effectrapport 
Bij de toetsingvan MER'en gaat de Commissie uit van het toetsingskader, zoals 
dat door de Wet milieubeheer wordt geboden. Dit toetsingskader bevat algemene 
vereisten, die in de richtlijnen worden geoperationaliseerd. In dit artikel staat een 
beknopt overzicht van overwegingen bij adviezen uit 1994 waarin werd geadvi
seerd om een MER direct aan te V"Llllen 2]. Als overwegingen worden in het artikel 
onder meer genoemd: 
• Kennls over de bestaande milieutoestand en de autonome ontwikkeling daar

van is noodzakelijk voor de voorspelling van milieugevolgen. 
• Het MER dient een compleet overzicht te bevatten van de reele oplossingsmoge

lijkheden. 
• Informatie in het MER mag niet zo onvolledig of onjuist zijn dat bij verzameling 

van de ontbrekende informatie de volgorde van de alternatieven in de milieu
score alsnog kan veranderen. 

• Wanneer recente praktijkgegevens over de belangrijkste milieugevolgen van 
een activiteit bekend en beschikbaar zijn, dienen deze te worden gebruikt. In 
deze gevallen mag deze informatie niet ontbreken en worden opgegeven als 
leemte in kennis. 

Deel 3: Bijlagen 

De bijlagen geven informatie over samenstelItng van de Commissie, over de perso
nen die in 1994 als adviseur optraden, over de sam ens telling van het presidium 
en het secretartaat en over de samenstelling van het bestuur van de Stichting Bu
reau Commissie voor de m.e.r. Daarnaast is een lijst opgenomen met in 1994 uit
gebrachte adviezen en worden gegevens verstrekt over de fase waarin de projecten 
zich bevinden. 
Informatie over de stand van zaken per 31 december 1994 van m.e.r.-projecten 
is in een afzon derUjl{ (en los verkriJgbaat) dee) opgenomen (bijlage 7). De:ze bijlage 
bevat informatie over alle IDpendeprojecten. Projecten waaroverv66r 1994 een de
finitiefbesluit is genomen, of die v66r 1994 zijn gestaakt, staan niet in de bijlage. 
In deze gevaHen is slechts aangegeven of de meest recente beschrijving van het be
treffende project is opgenomen in het jaarverslag over 1992 of over 1993. 

2 In 1994 gebeurde dlt In ongeveer een kwart van de gevalien. 
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SUMMARY 

Section 1: Overview of activities 

In 1994 the Commission issued 163 advices: 83 advices on scoping guidelines 
and 80 review advices. This means that the rising tendency which has occurred 
since the introduction of EIA in the Netherlands in 1987 did not continue in 1994. 
Compared to 1993 the number of advices even decreased a little. As a result of the 
revision of the Environmental Impact Assessmene) Decree in September 1994, 
river dike improvement and land use plans form a relatively large share of the new 
advices. 

In the table below the division among the different types of projects is summa
rized. On 31 December 1994 the number of mandatory and voluntary EIA proce
dures partly ongoing or completed amounted tot 517. Of these, 123 were in the 
stage of drawing up the EIS, a slight decrease compared to 1993. This means that 
the quantity of projects for which no review advice has yet been issued has decrea
sed in 1994. 

Table 1 

Types of projects 

Infrastructure 
• Watersupply and Water

works 
• Outdoor Recreation 
• Land use plans; military ex

ercise areas 
• Urban developments; soil. 

sand and gravel mining 
• Waste management: waste 

treatment fac1l1ties 
• Waste management: landfills 
• Energy and industry 
• Other (e.g. voluntary EIA) 

projects 
In 1994 

(%) 

IS 
10 

4.5 
15 

15 

24 

7 
4.5 

2 

projects untU Categories EIA 
1994 Decree 

(%) 

13 1.2.3.4.6.S.24 
5 5. 12. 13. 14. 15 

9 10 
12 7.9 

12 11.16.20 

32 lS.l. lS.2. lS.4 
lS.5.1S.7 

14 lS.3. lS.6. 23 
5 17.21. 22. 25. 26 
4 

On 31 December 1994 a deCision had been taken on 186 projects. The procedures 
for 74 projects had been stopped or postponed for a considerable period of time. 
The table below contains these data per type of project. 

3 EIA (Environmental Impact Assessment) refers to the procedure. EIS (Environmental Impact Statement) refers to 
the main product of EIA: the report with environmental information that supports the license application or draft 
plan. The Dutch EIA Decree includes a list which describes all activities and related deciSions for which the 
application of EIA 1s mandatory. 
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Table 2 

Stept In the EIA process 

• Announcement of notification of 
intent 

• Advisory Guidelines issued 
• Guidelines established 
: Iu,nouncement of EIS 

Review advice issued 
Decision taken 
First post-project evaluation car
rtedout 

Total 

total number of pro
Jects 

23 

36 
166 
i9 
85 

183 
5 

517 

of which were stopped 
or postponed 

4 

9 
44 

8 
10 

3 

78 

Section 1 of this annual report briefly describes some projects or types of projects 
which give insight into the working approach or methodology of the Commission. 
Finally it contains an overview of the other activities of the Commission and the 
secretariat in 1994. In 1994 the Commission learned that in other countries there 
is a great deal of interest in the functions, the working approach and the experien
ce ofthe EIA Commission in the Netherlands, with independent scoping and re
viewing. In response to this growing interest from abroad the Commission prepa
red in 1994 a number of papers in English on EIA methodology in the Netherlands 
including the views of the Commission fur EIA 4j 

Agreement with the DGIS 
In 1994, 7 advices were prepared in the framework of the agreement with the Di
rectorate General for International Development Cooperation of the Ministry of 
Foreign Affairs [DGIS). Of these, two advices concerned Terms of Reference for 
projects in Ecuador and Yemen. Review advices were published for projects in 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Surinam. These advices were submitted to the 
Minister for Development Cooperation. 
For 6 projects the EIA-procedure was postponed or cancelled. Informal advice was 
given for another 6 projects. 
In her advices with regard to development projects the Commission for EIA endea
vours to apply the concept of 'Sustainable Development'. This is done by asking 
for description of not only environmental but also social and institutional aspects 
of a project and by streSSing the importance of integration of these aspects to de
cision making. Another important focal point in her advisory work for DGIS is the 
transfer of knowledge and experience. 

4 These papers include the following subjects:scoping alternatives. comparing alternatives. reviewing EISs. strategic 
environmental assessment and effectivness ofEIAin the Netherlands. 
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Section 2: Developments in EIA 
Points of specific attention in the advlces 

Section 2 contains three articles. In these articles insight is given into the metho
dology or pOints of interest of the Commission in the following cases: 
• EIA and land use plans; 
• Alternatives in EIA on national motorways; 
• Supplements to EISs. 

EIA and land use plans 
EIA is mandatory for land use plans since the revised EIA Decree has come into 
force. So far the Commission has issued advisory guidelines for about 20 land use 
plans which are in preparation. In principle there should be clarity about the desi
red spatial aSSignment offunctions. In various projects a more specific assign
ment (allotment) of functions had yet to be given. In other projects flexibility of the 
plan and the policy framework was a point of attention so future developments 
could be accommodated. Even if functions have already been assigned, chOices 
with important environmental impacts can still be made in the field of structure 
and design. These environmental impacts playa central part in the advisory 
guidelines. 
Furthermore the article describes, by giving concrete examples, how the Com
mission advised on alternatives. After listing the bottlenecks and on the baSis of 
the given policy framework, visions on the development of the area can be de
veloped. After that, within every vision variants for the structuring of subareas 
can be developed. Finally these variants can be combined into alternatives. 

Alternatives in EIA on national motorways 
This article describes two issues considering EIA for the construction of motor
ways. How should the necessity of the construction or widening of a road connect
ion be motivated in the EIS? Does the necessity follow automatically from a calcu
lation based on the criteria derived from the national transport policy? Or should 
the necessity be proved in the EIS itself? The Commission chooses an approach, 
in which in the EIS is described how the road transport mobility index is derived 
from regional and national indexes and what the reality of this policy target is. 
On the basis of a prognosis of the development of traffic future bottlenecks can be 
identified. Sometimes the Commission asks for a scenario in which as many mea
sures as possible for the limitation of road transport mobility are taken. 
In discussing the objective for motorway construction proposals, environmental 
criteria including criteria on living conditions must be conSidered next to acces
sibility criteria. 
Apart from this there is the issue to which extent the EIS should go into the possi
bilities to develop public transportation. In those cases in which a public trans
portation company is Uoint) proponent, public transportation solutions can be 
described as potential alternatives. In other cases it is of importance to roughly 
know which influence improved public transportation has on the capacity needed 
for the road connection. In such cases however, public transportation solutions 
do not need to be elaborated as an alternative to the same measure of detail. 
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Supplements to EISs 
When reviewing EISs the Commission adopts the framework, as given in the Na
tional Environmental Policy Act, as a starting point. 
This framework contains general requirements which are made operational in the 
guidelines. In this article the Commission gives a brief overview of the considera
tions used in review advices in 1994 which resulted in recommendations to sup
plement EISs directly, before further steps in the decision making can be made. 
Among others the following considerations are mentioned: 
• Lack of data on the current state of the environment and it's autonomous de

velopment needed for the prediction of environmental impacts. 
• Lack of a complete overview of the realistic possibilities for solutions. 
• Information in the EIS may not be so incomplete that a different environmental 

ranking of the alternatives results. 
• If recent data on the environmental impacts from similar activities nearby or 

elsewhere is available, such data should be used. In these cases this informa
tion should not be omitted and mentioned as a gap in knowledge. 

Section 3: Appendices 

The appendices in Section 3 give information about the persons involved with the 
work of the Commission as member of the COmmission, as advisor to the Commis
SiOll, i::l~ (deputy) chairman, with the secretariat or in the management of the 
Foundation of the Commission for EIA. 
Information on the state of progress of individual EIAprojects on 31 December 
1994 is presented in an appendix which can be obtained separately. This appen
dix contains all current projects. Projects which were concluded with a decision 
in or before 1994 have been omitted from the appendix. For such projects only a 
reference is made to their full description in appendix 7 of the annual report on 
1992 or 1993. 
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Inleiding 

1. Uitgebrachte adviezen 

2. Overige werkzaamheden en ontwikkelingen 
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INLEIDING 

In het jaanrerslag is beknopte informatie opgenomen per uitgebracht advies, als
mede informatie over de voortgang van alle m.e.r. -procedures. Deze informatie is 
samengevat in enkele tabellen. Daarnaast wordt in het jaanrerslag ook aandacht 
besteed aan de meer inhoudelijke ontwikkelingen in de advisering door de Com
missie, zowel door het opnemen van informatie over 'bijzondere' adviseringen als 
in de vorm van korte artikelen. 

Het jaanrerslag is, net als in voorgaande jaren, opgebouwd uit drie delen. 

In Deel1 van ditjaanrerslag zijn de kwantitatieve ontwikkelingen in adviezen in 
1994 nader belicht. Ook worden in dit deel van het jaanrerslag enkele adviezen of 
typen adviseringen aangestipt die zicht geven op ontwikkelingen in de aanpak of 
werkwijze van de Commissie. Ten slotte bevat dit hoofdstuk een overzicht van de 
overige werkzaamheden van de Commissie en het secretariaat in 1994. 

Deel2 bevat drie korte artikelen, waarin inzicht wordt gegeven in de aanpak of in 
aandachtspunten van de Commissie bij: 
• Milieu-effectrapportage voor landinrichting; 
• Milieu-effectrapportage voor rijkswegen; 
• Aanvu1ling op het milieu -effectrapport. 

In Deel 3 zijn de bijlagen opgenomen. Dit deel bevat vooral achtergrond- en de
tailinformatie over de Commissie, het secretariaat en de projecten. Informatie over 
de stand van zaken per 31 december 1994 van m.e.r.-projecten is in een afzonder
lijk (en los verkrijgbaar) deel opgenomen (bijlage 7). Deze bijlage bevat informatie 
over alle Iopende projecten. Projecten waarover v66r 1994 een definitiefbesluit is 
genomen, of die v66r 1994 zijn gestaakt, zijn niet in deze bijlage beschreven. In 
deze gevallen is slechts aangegeven of de meest recente beschrijving van het be
treffende project is opgenomen in hetjaanrerslag over 1992 of over 1993. 
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1. UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

1.1 Kwantitatieve ontwikkelingen 

1.1.1 Aantal adviezen 

In 1994 bracht de Commissie in totaal 163 adviezen uit. 5) Dit betekent dat de stij
gende tendens, die zich over een reeks van jaren heeft voorgedaan, zich in het af
gelopenjaar niet voortzette. Ten opzichte van 1993 daalde het aantal uitgebrachte 
adviezen licht. Figuur 1.1 geeft een overzicht van het aantal uitgebrachte adviezen 
in de afgelopenjaren. 

Figuur 1.1: Aantal uitgebrachte adviezen6
) per jaar tot en met 1994. 

aantal adviezen 
200 .---------------------------------------------------~ 

150 

100 ----

50 

o 
tim 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Het aantal uitgebrachte richtlijnen- en toetsingsadviezen bedroeg in 1994 respec
tievelijk 83 en 80. Het aantal uitgebrachte toetsingsadviezen evenaarde daarmee 
in 1994 bijna het aantal richtlijnenadviezen. In mei 1994 werd een 'mijlpaal' be
reikt met de start van de 500-ste m.e.f.-procedure, het project Grondwatenvin
ning Over-Betuwe (project 609). 

5 De advtezen aan de ministervoor Ontwikkeltngssamenwerking zijn hierbij met meegerekend. Zie ook § 2.2. 

6 Hierbij zijn alle door de Commissie uitgebrachte advtezen meegerekend. Dit betekent dat naast de verplichte 
advisertngen ook zijn meegerekend de advtezen in het kadervan vrijwill1ge m.e.r .-procedures. de ontheffingsproce
dures. procedures tljdens het intertmbeleid (pertode 1981 - 1986), procedures in het kader van de evaluatle van 
de HELP-methode bij landinrtchtlng, procedures die een op m .e.r. gelijkende procedure volgen, alsmede de 
buitenlandse projecten. De advtezen die werden uitgebracht in het kader van de overeenkOI.l1st met het DGIS zijn 
uitgezonderd (zie § 2.2) . 

-12-



In 1994 bracht de Commissie geen adviezen uit over ontheffingsaanvragen of over 
evaluatieprogramma 's 7]. 

Figuur 1.2 geeft een overzicht van het aantal uitgebrachte adviezen tot en met 
1994, uitgesplitst naar type advies. Daarin valt op dat de lichte daling in het aan
tal adviezen vooral een gevolg is van een vermindering van het aantal uitgebrachte 
richtlijnenadviezen. De herzieningvan het Besluit me.r. heeft vooralsnog niet ge
leid tot een toenamevan het aantal nieuwem.e.r.-procedures. 

Figuur 1.2: Aantal uitgebrachte richtlijnen-, toetsings-, onthefIings- en evalua
tie-adviezen per jaar tot en met 1994. 

aantal adviezen 
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1989 1990 1991 1992 

_ Richtlijnen 

_ Evaluaties 

1993 1994 

Het aantal projecten, waarover de Commissie tot nu toe heeft geadviseerd, be
draagt in totaal 5438

]. In 1994 zijn daarnaast 20 projecten gestart waarvoor nog 
geen advies voor richtlijnen is uitgebracht. De projecten waarover advies werd uit
gebracht, betreffen: 
494 wettelijkverplichte en vrijwUlige m.e.r.-procedures; 

30 verzoeken om ontheffingvan de m.e.r.-procedure (allev66r 1993)9]; 
7 projecten tijdens het interim-beleid tot en met mei 1986 (projecten 101.102, 

103. 111. 112, 116 en 117); 

7 Bljlage 5 bevat een opgave van de advlezen die de Commlssle In 1994 heeft uitgebracht. Bljlage 7. de projecten
bljlage. bevat van alle nog lopende projecten een korte bescbrtjv1ng. 

8 Dit aantalls lager dan het totaal aantal uttgebrachte advlezen. leder project is maar voor een geteld, ook als voor 
het project blJvoorbeeld rowel een rtchtltjnenadvles als een toetstngsadvles is uttgebracht. De advtsertngen voor het 
DGIS zijn ntet meegerekend. 

9 In totaal ztjn 31 verweken om advlsertng over ontheffingsaanvragen aan de Comrnissle voorgelegd. Over het project 
237 heeft de Commissle geen advles uttgebracht vanwege het tntrekken van het verwek tot onthefflng. Zle voor een 
overzlcht van de ontheffingsprocedures bljlage 6. 
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1.1.2 

5 projecten in het kader van de discussie over m.e.r.-plicht voor landinrich
ting (projecten 128, 156. 174, 246 en 278); 

4 projecten die een op de m.e.r.-procedure gelijkende procedure volgen (pro
jecten 115, 121, 137 en 447, waanran de eerste twee vtelen onder het interimbe1eid 1981 -
1986); 

3 intemationale projecten die geen m.e.r.-procedure volgen (projecten 034,036 

en 126). 

In bijlage 7 zijn de gegevens per project opgenomen. 

Overzicht van procedures 

Bijlage 6 geeft een overzicht van de voortgang van de 517 verplichte en vrijwillige 
m.e.r.-projecten per 31 december 1994. 1°) In figuur 1.3 zijn deze gegevens samen
gevat. Het aantallopende projecten bedraagt 253. Voor 59 van deze projecten zijn 
nog geen richtlijnen vastgesteld. In totaal 123 projecten verkeren thans in de fase 
van het opstellen van het MER; ten opzichte van 1993 (133 projecten) betekent dit 
een lichte daling. In totaal is over 188 projecten een besluit genomen (kolom VI 
plus VII). Voor 78 projecten is, voor zover bekend bij de Commissie, de procedure 
gestaakt of voor langere tijd opgeschort. II) Uit deze getallen komt naar voren dat 
het 'stuwmeer' van projecten waatvoor een MER wordt opgesteld, is gedaald. 

FYguur 1.3: Overzkht wm rle. ve.r(ie.1ing VHIl projecten over de verschi!!ende proce
dure-stappen op 31 december 1994. 

D totaal 

~ project gestaakt 

aantal projecten 
200 r--------------------------------. 

150 ----

100 - --

50 ---

II III IV v VI VII 

fase 

10 Hierln zijn derhalve met meegerekend de ontheffmgsprocedures, de projecten tljdens het intertmbeleid, procedures 
voor HELP-projecten en dergelijke. Het totale aantal m.e.r.-procedures (517) is gelijk aan het aantal projecten 
waarover de Commissie heeft geadviseerd (494) plus het aantal projecten waarover (nog) met 1s geadvtseerd (19 
lopende advtserlngen en vter gestaakte). 

11 Een deel van de gestaakte projecten 1s als een gewijzigd voornemen en een meuwe m.e.r.-procedure voortgezet. 
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1.1.3 

1.1.4 

totaal aantal waarvan 
prolecten gestaakt 

kennisgeving startnotitie 23 4 
II rtchtlijnenadvies uitgebracht 36 9 
III rtchtlijnen vastgesteld 166 44 
N kennisgeving MER 19 8 
V toetsingsadvies uttgebracht 85 10 
VI besluit genomen 183 3 
VII eerste evaluatie uitgevoerd 5 
TOTAAL 517 78 

Inltlatiefnemer en bevoegd gezag 

In 1994 waren bij nieuwe projecten 39 maal particulieren de initiatiefnemer. In 
62 projecten traden overheidsinstanties ofbedrijven/organisaties met overheids
participatie op als initiatiefnemer. In een derde van de gevallen (34 maal) was de 
initiatiefnemer tevens bevoegd gezag. Ten opzichte van 1993 deden zich geen be
langrijke verschuivingen voor. 

Bij het merendeel van de nieuwe projecten trad in 1994 een provincie op als be
voegd gezag. Bij 36 projecten traden twee of meer overheden op als bevoegd gezag. 

Als (mede-)bevoegd gezag fungeerden: 

• rijksoverheden 
• provincies 
• gemeenten 
• waterkwaliteitsbeherende instanties12j 
• samenwerkingsverbanden 

(gemeenten/provincies) 

Typen projecten 

1993 1994 
25 36 
81 79 
15 13 
36 19 

2 3 

Figuur 1.4 geeft een overzicht van de typen verplichte en vrijwillige m.e.r.-projec
ten waarover de Commissie heeft geadviseerd in 1994 en tot en met 1994. Bij dit 
overzicht wordt een project slechts aan eenJaar toegerekend. namelijk hetJaar 
waarinhet advies voorrichtlfjnenis uitgebracht13j. Sommige -veelal complexe
projecten kunnen in meer categorieen tegelijk vallen; deze zijn dan vaker geteld. 

Ten opzichte van het gemiddelde is in 1994 verhoudingsgewijs vooral meer geadvi
seerd over (her-)inrichtingsprojecten (categorie Na; het betreft landinrichtings
procedures in verb and met de wijziging van het Besluit m. e.r.). De toename van 
het aantal projecten voor dijkversterking wordt in de grafiek weerspiegeld in de 
toename van het percentage categorie II -projecten. 

12 V oor zover die met in een andere categorte vallen. 

13 VrtjwilUge m.e.r.-procedures voor projecten die tijdens het intertmbeleid zijn gestart, zijn met in het overzicht op
genomen. Evenmin zijn opgenomen de procedures voor ontheffingen, HELP-rapporten en dergelljke. 
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IVb 

Figuur 1.4: Typen projecten waarover de Commissie beeft geadviseerd, uitge
drukt als percentage van bet totale aantal projecten. 

Projecten in 1994 

II 

Va 

o 
VI 

Projecten tot en met 1994 

IVa III 

Vb 

Typen projecten Projecten Projecten Categorieen 
In 1994 tIm 1994 Beslult m.e.r. 

(GAl) (%) 

Infrastructuur IS 13 1,2,3,4,6,S,24 
II Waterstaatkundige projecten, waterw1nnlng 10 5 5,12,13,14,15 
III (Openlucht -)recreatle 4,5 9 10 
IVa LandeUjk gebied: landinrtchtlng, mli.oefenterrein 15 5 7,9 
!Vb LandeUjk gebied: wontngbouw, bedrtjven-

terrelnen, ontgrondtngen 15 12 11,16,20 
Va Afvalverwljdertng: be- en verwerking 24 32 lS.1.1S.2,lS.4 

lS.5,lS.7 
Vb Afvalverwljdertng: stort 7 14 lS.3,lS.6,23 
VI Energie en tndustrie 4,5 6 17,21,22,25,26 
0 Overtg (onder meer vrtjwtlUg m.e.r.) 2 4 
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1.2 Gegevens over adviezen 

1.2.1 Adviezen voor richtHjnen 

Zowel binnen de Commissie als bij diverse bevoegde instanties is de afgelopenja
ren veel ervaring opgedaan met het opstellen van (adviezen voor) richtlijnen. Dit 
leidt ertoe dat diverse instanties een eigen systematiek gaan ontwikkelen voor 
richtlijnen, die kan afwijken van de opzet of mate van detaillertng zoals de Com
missie die kiest voor haar richtlijnenadviezen. 
De Commissie is er in 1994 toe over gegaan om in haar richtlijnenadviezen de 
Hoojdpunten van het advies afzonderlljk te benoemen. Achtergrond vormde de 
wens om de belangrtjkste projectspecifteke delen van het richtlijnenadvies meer 
nadruk te geven. Hierdoor kan ook bij het opstellen van het MER door de initlatlef
nemer, en vervolgens bij de toetsing van het MER, de aandacht zich meer richten 
op de belangrtjkste aandachtspunten. 
Hieronder wordt een aantal projecten behandeld, waarbij sprake is van een bij
zondere situatle. De voorbeelden illustreren de rol van de Commissie bij deze pro
jecten. 

Adviseringen voor dijkverbetertngsprojecten 
In 1992 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Commissie Boertien 
gevraagd de uitgangspunten voor de rivierdijkverbetertng te toetsen. Een van de 
aanbevelingen van de Commissie Boertien was om m.e.r. in te voeren voor alle 
(nieuwe) projecten voor verbetering van rivierdijken, die nog op basis van art. 33 
van de Waterstaatswet (1900) goedgekeurd moeten worden. Deze aanbeveling is 
verwerkt het herziene Besluit m.e.r., dat per 1 september 1994 in werking is getre
den. Om de waterschappen een goede start te geven is op initiatiefvan de Unie van 
Waterschappen een cursus M.e. r. en diJkverbetenng georgamseerd, waaraan de 
Commissie intensieve medewerking heeft verleend. 
In 1994 zijn acht m.e.r.-procedures voor dijkverbetertngsprojecten gestart (578, 

621, 632, 645. 647, 649. 650. 653). Voorhetproject Gameren-Nieuwaalis in 1994 al 
een toetsingsadvies uitgebracht en het MER voor het project BomendiJk, gestart 
in 1993,ligt ten tijde van het opstellen van ditjaarverslag tervisie. 
In aansluiting op de aanbevelingen in de Handreikingen van de Technische Ad
viescommissie Waterkertngen (TAW) zijn enkele startnotities relatiefuitgebreid 
opgezet en bevatten deze naast een probleemanalyse en doelstelling ook een ver
kenning en afbakening van alternatieven. Op basis van dit voorbereidende werk 
kan de Commissie in haar advies voor richtlijnen toegespitst adviseren over de in 
het MER te onderzoeken alternatieven en milieugevolgen. 
Door de uitspraak van de rechter zal alsnog een MER gemaakt moeten worden 
voor het project bij 1iel- Zennewfjnen, dat reeds was goedgekeurd v66r 1 septem
ber 1994 (en dus formeel met m.e.r.-plichtigvolgens het Besluit m.e.r.). De uit
spraak in hoojdzaakzal over de m.e.r.-plicht voor dit project definitiefuttsluitsel 
moeten geven. 

TienjarenprogrammaAfval1995-2005 (project 599) 

In het Tienjarenprogramma AfvalI995-2005 (TJP-A-95) worden op natlonaal m
veau besluiten over de (eind-)verwijdering van afvalstoffen geprogrammeerd. Het 
gaat daarbij met name om de selectie van verwijderlngstechnieken en de program
merlng van de benodigde capaciteit van deze technieken. Het bijzondere van deze 
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vrijw1llige m.e.r. schuilt onder andere in de methode die de initiatiefnemer van 
plan is te gebruiken bij het bepalen en afwegen van milieugevolgen: de 1evenscy
clus analyse (LCA). Deze methode voor het vaststellen van de milieugevolgen van 
concrete produkten is momenteel sterk in ontwikkeling. Het gebruik voor strate
gische besluitvorming is echter nieuw. LCA onderscheidt zich met name van 'tra
ditionele' milieu-effectbeoordeling, doordat deze methode aIle milieugevolgen van 
een produkt of proces (in dit geval: afvalverwijdering) mee in beschouwing neemt, 
in plaats van te kiezen voor een beperkte(re) set 'milieu-indicatoren'. In haar ad
vies geeft de Commissie aan dat zij de keuze voor het gebruik van LCA in principe 
een goede vtndt. Zij waarschuwt er echter voor, dat de toepassing van deze metho
de een aantal onzekerheden met zich meebrengt, die voor een deel samenhangen 
met de nog maar recente ontwikkeling van deze methode. Zij adviseert daarom in 
het MER, naast de LCA, ook de meer traditionele methode met indicatoren toe te 
(blijven) passen, met name bij de vergelijking van altematieven. Deze laatste 
methode, alhoewel beperkter, heeft als voordeel dat zij inzichtelijker is, hetgeen 
kan bijdragen aan de begrtjpelijkbeid en aanvaarding van het MER voor besluit
vormers en publiek. 

Grensover8chrljdend bedrijventerreln Heeden - Aken (project 635) 

Het Grensoverschrgdend bedrYventerrein Heer1en - Aken is een bijzonder project 
omdat sprake is van een bedrijventerrein dat deels op Nederlands en deels op 
Duits grondgebied gepland is. De betrokken gemeenten Heerlen en Aken hebben 
reens voorafbe~loten om de procedures in heidI'" gemeenten 2:0 vee! mogelijk op e!
kaar af te stemmen. Dit komt onder andere tot uiting in het opstellen van een MER 
voor de besluitvorming in beide gemeenten. De Commissie is gevraagd in haar 
richtlijnenadvies rekening te houden met de inhoudseisen, die de gemeente Aken 
op basis van de Duitse wetgevtng stelt aan een milieu-effectrapport. Het advies 
van de Commissie wijkt dan ook inhoudelijk op twee punten afvan de adviezen 
voor vergelijkbare projecten in Nederland. Bij de beschrijvtng van milieugevolgen 
is meer nadrukkelijk gevraagd in te gaan op klimatologlsche aspecten en op de ge
volgen van huisvesting voor toekomstige werknemers. 

1.2.2 Voortoetsing en beoordelingvBD concept-MER'en 

In 1993 heeft de Commissie een restrictievere benadering gekozen als het gaat om 
verzoeken om beoordelingvan concept-MER'en ofvoortoetsingen. In dergelijke 
verzoeken wordt sindsdien slechts toegestemd indien het gaat om een nieuw type 
project of als de Commissie in haar richtlijnenadvies een bijzonder punt naar vo
ren heeft gebracht. Behalve op basis van deze criteria werden in 1994 enkele ver
zoeken gehonoreerd vanwege in het verleden gedane toezeggtngen. Een en ander 
heeft er in 1994 toe geleid dat een beperkt aantal verzoeken tot voortoetsing is ge
honoreerd. Het betreft de volgende projecten: 
370 Masterplan Harlingen 
432 Interprovinclale Structuurvisle Ede -Veenendaal (lSEV) 
4°' o. 
482 
484 
519 
521 
537 
541 
570 

Boo.-1jventeITein Vossenberg-West teT1lburg 
Windmolenpark Grontngen 
Grootschallge woon- en werklocatles stadsregto 's-Hertogenbosch 
Kernenergtecentrale Borssele 
Bosgebled Bentwoud blj Zoetermeer 
Defln1tleve bergingvanjaroslet ult bekken 1 en 2. Budelco te Budel 
M1l1eubeleldsplan (MBP) Limburg 
Uitwerkingsplan vierde spaarbekken Blesbosch 
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1.2.3 Toetsingsadvtezen 

In haar toetsingsadviezen streeft de Commissie een zo groot mogelijke consisten
tie na. Daarbij is het altijd zoeken naar een evenwicht tussen toespitsing op de 
aard van het project en de kwaliteit van het MER enerzijds en handhaving van de 
consistentie tussen verschillende adviezen anderzijds. De Commissie wil zich in 
haar toetsingsadviezen vooraI rtchten op en beperken tot de hoofdzaken. Detallop
merkingen over het MER. die niet van belang zijn voor de verdere besluitvonning. 
worden daarom in het aIgemeen achterwege gelaten. In haar toetsingsadviezen 
geeft de Commissie ook aan hoe haar opmerkingen betrokken kunnen worden in 
de verdere besluitvonning ofbij de m.e.r . -evaIuatie achteraf. 

In aIle gevallen staat bij het opstellen van het toetsingsadvies de vraag centraal of 
het MER vold.oende oj orwold.oende informatie bevat om het milieubelang volwaar
dig te kunnen betrekken in de besluitvorming. Net als in vortge jaren kwam de 
Commissie ook in 1994 in ongeveer een kwart van de toetsingsprocedures tot de 
conc1usie dat in het MER essentieie informatie ontbrak en dat het MER derhalve 
aanvulling behoefde (zie onderstaande tabel). In het merendeel van de gevallen 
(circa 70%) werd daarbij de in de praktijk gegroeide procedure gehanteerd. dat wil 
zeggen opschorting van de advisering van de Commissie tot na bekendmaking van 
en inspraak over de aanvulling. 
De werkwijze bij aanvullingen blijkt in de praktijk goed te voldoen omdat op deze 
wijze zo min mogelijk tijd wordt verloren biJ de afrondingvan de m.e.r.-procedure. 
Begin 1995 heeft de minister van VROM in het Richtsnoer aanvullingen op het mi
lieu-eifectrappoTt(zle § 2.1.3) de procedure (inhoudende bekendmakingvan aan
vulling en inspraak) hiervoor vastgelegd. 

Aantal Informatie IllER direct AdvteavaD IllER aangevuld Da 
projecteD IDIllER aangevuld Commlaale advlea Commlaale 

61 voldoende n.v.t. positlef n.v.t. 
3 onvoldoende nee negatlef Ja 
3 onvoldoende nee negatlef nee 
2 onvoldoende Ja negatlef n.v.t. 

11 onvoldoende Ja positlef n.v.t. 

Het artikel AarwuUing Op het milieu-eifectrappoTt (hoofdstuk 5) geeft. aan de hand 
van een aantal toetsingsadviezen uit 1994. voorbeelden van overwegingen die 
doorslaggevend waren voor het negatieve oordeel van de Commissie. 

Hieronder worden enkele projecten nader belicht omdat daarin een nieuwe ofblj
zondere aanpak door Commissie werd gekozen of vanwege de bijzondere wijze 
waarmee het bevoegd gezag omging met het toetsingsadvies. 
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Integrale mUieu-effectrapportage Schlphol en omgeving (IMER) (project 334) 

Ultvoerlngs-mllieu-effectrapportage Schipho14-banenstelsel (UMER-S4S2) 
(project 405) 

Op 23 augustus 1994 bracht de Commissie haar toetsingsadvies uit over het 
IMER en het UMER-S4S2. In het advies komt de Commissie tot de conclusie dat 
in het IMER veel goede en voor de besluitvorming relevante informatie is gepresen
teerd over de milieugevolgen van de voorgenomen ontwikkeling van Schiphol tot 
een mainport. De Commissie meent dat desondanks op enkele belangrijke punten 
onduidelijkheden zijn blijven bestaan en tekortkomingen zijn te constateren. Deze 
zouden moeten worden verduidelijkt. respectievelijk aangevuld. om tot een ver
antwoorde onderbouwing te komen voor het nemen van de besluiten. 
Aanvullende informatie kan op diverse manieren worden verschaft. In het toet
singsadvies worden drie categorieen voor het verstrekken van aanvullende in
formatie onderscheiden. Tevens worden criteria onderscheiden om te bepalen 
op welke wijze aanvullende informatie dient te worden gepresenteerd. De boven
bedoelde categorieen voor aanvullingen zijn: 
1. De informatie behoort direct in de vorm van een aanvulling op het IMER te wor

den verstrekt. conform het Richtsnoer (zie § 2.1.3). De Commissie acht deze 
informatie namelijk dermate essentieel. dat zonder die aanvullende informatie 
niet verantwoord tot besluitvorming kan worden gekomen. Daarbij heeft de 
Commissie de volgende vragen gehanteerd. Kan het resultaat van de aanvulling 
zodanig zijn dat: 
• verandering optreedt in de onderlinge rangschikking van de alternatieven 

in het hcht van de milieudoelstelling? 
• verandering optreedt in de positie van de individuele milieu-indicatoren ten 

opzichte van de daarbij behorende leefmilieu-crtteria bij de verschillende al
ternatieven zodat een winstsituatie omslaat in verlies of omgekeerd? 

Als de mogelijkheid reeel aanwezig is van een bevestigend antwoord op een van 
deze vragen of op beide vragen. dan vindt de Commissie dat de aanvullende in
formatie een essentiele ral speelt bij de te nemen besluiten. i.e. de vaststelling 
van de PKB. deel3. het Streekplan en de aanwijzingen volgens de Luchtvaart
wet. 

2. De informatie kan bij de concept-voordracht van het Streekplan ofbij deel3 van 
de PKB worden bekendgemaakt. Ter onderscheiding van de aanvullende 1nfor
matie als bedoeld onder punt 1 acht de Commissie verantwoorde besluitvor
ming ook bij het ontbreken van de betreffende informatie mogelijk. Niettemin 
beschouwt de Commissie deze informatie belangrijk voor de kwaliteit van de 
besluitvorming in de zin van artikel 7.35 van de Wm. 

3. De informatie kan via de evaluatie achteraf in het kader van m.e.r. (Wm. § 7.7) 
worden gegenereerd. Dit omdat de Commissie het verzamelen van de betreffen
de informatie met direct uitvoerbaar acht. 

Hct toetsingsadvies van de Commissie heeft ertoe geleid dat door de initiatiefne
mer een aanvulling op het IMER en het UMER-S4S2. het AMER genaamd. is opge
steld met informatie over die onderwerpen die zijn aangegeven in de categorie 1 
va..Tl het toetsingsadvies va..'1. 23 augu.stu.s 1994. I let AMER is bekenugemaaki op 
12 december 1994 en za1 een inspraakprocedure doorlopen. waarbij ook de Com
missie advies zal uitbrengen (naar verwachting eindjanuari 1995). 

-20-



Het toetsingsadvies over het AMER gaat uit van twee vragen: 
• Wat heeft de nieuwe informatie opgeleverd naast de informatie die al was gepre

senteerd in het IMER en het UMER-S4S2 dat van toegevoegde waarde is voor 
het bevoegd gezag en de insprekers? 

• Is de totale hoeveelheid informatie nu weI toereikend voor het nemen van de di
verse m.e.r.-plichtige besluiten? 

Advies over de aanvuUing op het MER Betuweroute (project 330) 

Eind november 1994 is een toetsingsadvies uitgebracht over de aanvulling op het 
MER Betuweroute. Dit betrof een aanvulling inzake ondelWerpen die de Commis
sie in het oorspronkelijke MER onvoldoende yond uitgewerkt, alsmede een verdere 
uitwerking van de informatie op het niveau van het tracebesluit. 
De advisering van de Commissie werd bemoeilijkt, omdat bij het besluit over de 
PKB Betuweroute deel 4 de 'bandbreedte' voor het trace en daarmee de ruimte 
voor altematieven sterk was ingeperkt. Hierdoor werd ook de formele ruimte voor 
de Commissie bij haar toetsing beperkt. Daarnaast speelde een rol dat het kabinet 
tijdens de toetsingsperiode van het aanvullende MER besloot de besluitvormings
procedure voor de Betuweroute een half jaar op te schorten voor nader onderzoek 
en herovelWeging14]. 
De Commissie heeft in haar advies punten inzake geluidhinder. veiligheid en eco
logische aspecten aangegeven die naar haar oordeel bij het opstellen van het ont
werp-tracebesluit verder moeten worden uitgewerkt. Tevens heeft zij aangegeven 
dat in het voorliggende voorontwerp-tracebesluit binnen de vastgelegde band
breedte nog een aantal belangrijke milieuknelpunten resteren. 
Als gevolg van de ervaringen bij de Betuweroute heeft de Commissie bij haar ad
vies over de hoge-snelheidslijn (HSL; project 141) aanbevolen om bij de vaststelling 
van de PKB over de HSL voldoende bandbreedte open te houden en pas bij het ont
werp-tracebesluit op basis van locatiespecifiek onderzoek over de precieze ligging 
(horizontaal en verticaal) en inpassing te beslissen. 

Woningbouwlocaties Streekplan Utrecht (project390) 

Grootschalige woon- en werklocaties in de stadsregio TUburg (project 483) 

Op 16 februari 1994 bracht de Commissie het toetsingsadvies ult over het MER 
Woningbouwlocaties Streekplan Utrecht met de aanbeveling het MER op een vier
tal hoofdpunten aan te vullen. Deze punten werden door de Commissie dermate 
essentieel voor de besluitvorming gevonden. dat zij aanvulling noodzakelijk achUe 
alvorens besluitvorming over deze onderdelen van het Streekplan zou kunnen 
plaatsvinden. Het provinciaal bestuur deelde de mening van de Commissie niet. 
Het Streekplan Utrecht (1995 - 2005) werd op 15 juni 1994 door Provinciale Sta
ten goedgekeurd, met een motivering van het gebruik van de MER-informatie. de 
inspraak en de adviezen. De in het streekplan opgenomen grote bouwlocaties 
stemmen overeen met de akkoorden die dit jaar (1994) in het kader van de VINEX 
werden gesloten tussen de rijksoverheid en de provincie. 
De gang van zaken bij dit project is een voorbeeld van een procedure waarbij het 
bevoegd gezag een besluit neemt zonder dat het MER, conform de aanbeveling van 
de Commissie, wordt aangevuld. 

14 Daartoe is een Commissie ondervoorzitterschap van drs. L.M.L.H.M. Hermans ingesteld. 
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Ook de provincie Noord-Brabant heeft een advies van de Commissie tot aanvulling 
van een MER niet opgevolgd. Het betrof hier het MER over de Grootschalige woon
en werklocaiies in de stadsregio Tilburg. De Commissie was van oordeel dat het 
MER onvoldoende gegevens bevatte over de mogelijke hydrologische beinvloeding 
van het natuurgebied De Brand. bij het bouwrijp maken en bebouwen van de loca
ties in de noordoostelijke ontwikkelingsrichting (Berkel-Enschot, Udenhout) . De 
Commissie adviseerde het MER met de uitkomsten van een hydrologische studie 
aan te vulleil, alvoreilS eeil besluit over een definitief uitwerkingsplan ie nemen. 
De uitkomsten van een dergelijke studie zouden namelijk de inhoud van het te ne
men besluit over te bebouwen locaties en de aan te houden bebouwingsdichthe
den kunnen beinvloeden. 
De provincie he eft het onderzoek naar de lokale overheden doorgeschoven en op 
13 december 1994 een besluit over het Uitwerkingsplan genomen. 

Composterlngsinstallaties 
Er is de afgelopenjaren veel praktijkervaring opgedaan met compostering op in
dustriele schaal van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). De Commissie vindt dat 
deze ervaring moet worden benut en dat bij het opstellen van MER'en voor com
posteringsinstallaties zo recent mogelijke meetgegevens van (geur-)emissies van 
andere composteringsprojecten moeten worden gebruikt. 
Onder meer in de aanbiedingsbrief bij het toetsingsadvies van het project Compos
tering te Moerdyk (project 315) is dan ook aangekondigd dat de Commissie hier bij 
vclgende ad~1serJ'~en ex*"..ra op za11cttcn. B1J tvvee latere projecten 15j heeft de COil1-

missie, conform deze lijn, geadviseerd het MER aan te vullen met recente meetge
gevens van vergelijkbare projecten elders. 

1.2.4 Overlge adviseringen 

OnthefOngsadviezen 
In 1994 zijn geen ontheffingsadviezen uitgebracht. Dit heeft te maken met het 
wegvallen van de onthefftngsgrond 'geen nadelige gevolgen voor het milieu' in de 
Wet milieubeheer; vrijwel alle ontheffingsprocedures waren op deze grond geba
seerd. 

Adviezen over evaluatierapporten 
Aan de Commissie is in 1994 geen advies gevraagd over evaluatie-rapporten van 
projecten waarvoor in het verleden m.e.r. was uitgevoerd. 

Natuur- en geluidaspectenonderzoek Eder- en Ginkelse Heide (project 447) 

De Commissie bracht in 1994 een toetsingsadvies uit over het Natuur- en geluid
aspectenonderzoek Eder- en Ginkelse Heide. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd 
voor de inrichtlng en het gebruik van de Eder- en Ginkelse heide door eenheden 
van de Luchtmobiele Brigade maakte geen deel ult van een m.e.r.-procedure. De 
Commissie werd ingeschakeld door de minister van VROM op verzoek van de 
Tweede Kamer. 

15 De bedoelde projecten zijn GFf-compostertngslnr1chting Dulven (project 378) en Van Vliet sloop- en GFf-ajval
verwerldng te Wateringen (project 486). Z1e ook hoofdstuk 5. 

-22-



Golfbaan Ameland (project 366) 

In de gemeente Ameland bestaat al jaren een voomemen tot aanleg van een golf
baan. Tijdens de voorbereidende fase werd besloten de oppervlakte van het golf
terrein terug te brengen tot onder de m.e.r.-plichtige drempel van 50 ha. Hoewel 
daardoor formeel geen sprake van m.e.r.-plicht meer was, besloot de gemeente 
toch tot uitvoertngvan een m.e.r.-procedure. Omdat de m.e.r. hiermee een vrijwil
lig karakter had, was toestemming van de minister van VROM en van de minister 
van LNV nodig voor de inschakeling van de Commissie voor het uitbrengen van 
een richtlijnen- en toetsingsadvies voor en over het MER. 
De ministers stemden in met de vrijwillige m.e.r.-procedure. De m.e.r.-procedure 
werd uitgevoerd voor de vaststelling van de wijziglng van het ter plaatse vigerende 
Bestemmingsplan Binnenduinrandzone HoUum/BaUwn. In 1991 werd met de 
m.e.r.-procedure gestart. 
Nog voor de afronding van het MER stemde de gemeenteraad in het najaar van 
1993 echter al in met de uitvoertng van de golfbaan als onderdeel van de totale ac
tiviteit. Medio 1994 startte de aanleg van de golfbaan. In september 1994 werd het 
MER met het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd en ter toet
sing aan de Commissie aangeboden. Omdat de aanleg van de golfbaan reeds in 
uitvoertng was genomen. was het niet meer goed mogelijk om met de uitkomsten 
van het MER in de besluitvorming rekening te houden. 
Bij brief van 11 oktober 1994 heeft de minister van VROM. mede namens de mi
nister van LNV aan Burgemeester en Wethouders van Ameland meegedeeld dat 
zij de Commissie niet meer in staat stelt het desbetreffende MER te toetsen. 
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2. 

2.1 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN ONTWIKKELINGEN 

Ontwikkelingen in de m.e.r.-regelgeving 

In 1994 keurde het parlement de wijzigingvan de m.e.r.-regeling in de Wet milieu
beheer goed en maakte de regering het integraal herziene Besluit m.e.r. bekend. 
Daarmee zijn de eerste evaluatie van de m.e.r.-regeling en de volledige implemen
tatle van de m.e.r.-richtlijn van de Europese Dnie afgerond. 
Tevens is een regeling in de wet getroffen voor actlviteiten met mogelijk belangrijke 
grensoverschrijdende milieugevolgen, waarmee voldaan is aan verplichtingen 
voortvloeiend uit het Espoo-verdrag16

]. 

2.1.1 Wijziging hoofdstuk 7 Wet mUieubeheer inzake m.e.r. 

De voomaamste wijz1gingen in hoofdstuk 7 van de Wm betreffen het verva1len van 
de ontheffingsmogelfjkheid op grond van 'geen belangrtjke milieugevolgen', de in
voering van een m.e. r. -beoordelingsplicht, de aanpassing van de omschrijving voor 
het meest miUeuvriendelfjke altematiej. de introductle van het compensatie-begin
sel en de regeling bij situatles met mogeUjk grensoverschrjjdende milieugevolgen. 
Met betrekking tot de twee laatste onderwerpen merkt de Commissie het volgende 
op. 

Compensatie 
Het wetsartlkel over compensatie bevat een ' kan-bepa/ing': het bevoegd gezag kan 
bepalen dat in het MER compenserende maatregelen moeten worden beschreven; 
dit is dus niet verplicht. Het bevoegd gezag za1 bij de besluitvorming moeten bepa
len of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn en, zoja, hoe. 
De Commissie vraagt in haar rtchtlljnenadviezen naar compensatie bij de volgen
de activiteiten: 
• actlviteiten in of grenzend aan een gevoelfg gebted, zoals aangegeven in het 

Structuurschema Groene Ruimte die, ook na mitigatie, belangrtjke milieuge
volgen veroorzaken; 

• activiteiten in gebieden waarvoor provinciale of gemeentelijke overheden beleid 
voor compensatle hebben ontwikkeld. 

Grensoverschrijdende mUieugevolgen 
In § 7.8 van de Wm is de regeling vervat voor situaties met mogelijk grensover
schrtjdende milieugevolgen. In dergelijke gevallen schrijft de wet voor dat in de 
m.e.r. en in de besluitvorming expliciet aandacht wordt besteed aan de grensover
schrtjdende mllieugevolgen. De Commissie dient dan ook in haar adviezen tijdens 
de richtlljnenfase en bij de toetstng aandacht aan die aspecten te schenken. Daar
naast kan de minister van VROM aan de Commissie om advies vragen bij projec
ten L'1 het buiterJa.11.d die mogelijk milieugevolgen in Nederland hebben. 

16 Economic Commission for Europe (ECEj-verdrag van 25 februari 1991, ook wel Espoo-verdrag genaamd, Tracta
tenblad 1991. 104. 
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Natuurontwikkelingsplan Grensmaas(project 595) 

In het advies voor rtchtlijnen voor het MER Natuurontwikkelingsplan Grensmaas 
heeft de Commissie zowel inhoudelijk als procedureel aandacht be steed aan 
grensverschrtjdende milieugevolgen. Inhoudelijk, omdat ingrepen aan weerszij
den van de Grensmaas elkaar beinvloeden en hierdoor mede bepalend zijn voor 
het slagen van het totale project. De inhoudelijke punten zijn door bevoegd gezag 
in de definitieve rtchtlijnen overgenomen. 
Naast inzicht in de werking van de nieuwe procedure voor projecten met grens
overschrtjdende milieugevolgen in de Wm is het naar de mening van de Commis
sie van belang om in het MER de wijze van afstemming van besluitvorming, aan
pak en organisatie aan te geven. 
Het advies van de Commissie om te komen tot procedurele afstemming en deze in 
het MER te beschrijven, is ook door het bevoegd gezag overgenomen. Het bevoegd 
gezag heeft de adviezen over afstemming met Vlaanderen over de wijze van aanpak 
en organisatie van het project als zinvol ervaren. Deze punten zullen echter geen 
onderdeel van het MER vormen omdat hierover in aparte documenten za1 worden 
gerapporteerd. 

2.l.2 Herzlenlng Besluit m.e.r. 

2.l.3 

Per 1 september 1994 is het herziene Beslutt m.e. r. van kracht geworden. De in
werkingtreding is soepel verlopen. Dit vloeit mede voort uit de 'anticipatieplicht', 
die inhoudt dat nieuwe activiteitenreeds m.e.r.-plichtigwaren als te voorzien was 
dat het besluit over die activiteit zou worden genomen mi het van kracht worden 
van het herziene Besluit m.e.r. De meeste nieuwe m.e.r.-plichtige activiteiten zijn 
in het voorontwerp-Besluit m.e.r. (augustus 1992) bekendgemaakt. In de loop van 
1993 zijn m.e.r.-procedures gestart voor bijvoorbeeld landinrichting, windmolen
parken en grondwateronttrekkingen. Sinds het verschijnen van het ontwerp-Be
sluit m.e.r. (mei 1993) is de lijst van m.e.r.-plichtige activiteiten nog uitgebreid 
met onder meer rtvierdijkversterkingen en glastuinbouw. 
In 1994 heeft de Commissie een aanzienlijk aantal adviezen uitgebracht over 
'nieuwe' m.e.r.-plichtige activiteiten: onder meer twaalf adviezen over landinrich
tingsprojecten, vijf over grondwateronttrekkingen (verlaging drempel m.e.r.
plicht) en vier over dijkverbeteringsprojecten. 

Richtsnoer aanvullingen op een milleu-effectrapport 

Bij essentiele tekortkomingen in een MER kan het bevoegd gezag van de initiatief
nemer een aanvulling op het MER verlangen. Begin 1995 zal de minister van 
VROM hiertoe het Richtsnoer aarwullingen op een milieu-eJfectrapport bekendma
ken. De rtchtsnoer za1 aansluiten bij de in de praktijk gebruikelijke procedurel7

]. 

In het rtchtsnoer wordt vastgelegd dat gelegenheid tot inspraak gegeven dient te 
worden over aanvullingen op het MER omdat de aanvulling informatie bevat die 
essentieel is voor de besluitvorming. 

17 Zle ook § 1.2.3 waartn de huldlge praktljk blj aanvullingen wordt beschreven. 
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2.2 Adviseringen voor het DGIS 

In maart 1993 is, met instemmingvan de bewindslieden van de ministeries van 
VROM en van LNV, een overeenkomst gesloten tussen de Commissie en het Direc
toraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Bui
tenlandse Zaken. De overeenkomst, die op 1 juli 1993 effectiefwerd, is in principe 
aangegaan voor een periode van drie jaar, waarna zal worden bekeken of en hoe 
de samenwerking zal worden voortgezet. De overeenkomst houdt in dat de Com
missie bij door DGIS te selecteren Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingspro
jecten met belangrijke implicaties voor het milieu rtchtliJnen- en toetsingsadvie
zen uitbrengt. 

Een tussentijdse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Com
missie en het DGIS heeft plaatsgevonden door een extern bureau. Het concept
evaluatierapport kwam in december 1994 uit. Inmiddels is besloten tot verlenging 
van de overeenkomst tot 1 januari 1997. 

In 1994 zijn zeven adviezen uitgebracht, te weten twee richtlijnenadviezen, vier 
toetsingsadviezen en een aanvullend toetsingsadvies. Richtlijnenadviezen werden 
uitgebracht voor projecten in Jemen en Ecuador. Toetsingsadviezen werden uitge
bracbt voor projecten in Nepal, Pakistan, Sri Lanka en Suriname. 

Eind 1994 werd gestart met de advisel111g over iichtlijnt:n vuur de iucatiekeuze en 
de inrichting van een haven in de Gaza-strook. Ook 1s een begin gemaakt met de 
toetsingvan een milieu-effectrapport voor het Ghazi-Barotha Hydropower Project 
in Pakistan. 
Voor 6 projecten, waarvoor advies werd gevraagd, werd de procedure tijdelijk op
geschort of definitief afgebroken. Het betreft vier projecten in India, een project in 
Colombia en een project in Niger. 
Voor een aantal projecten werd de Commissie om haar mening gevraagd zonder 
dat (nog) van een formele adviesaanvraag sprake was. Het betreft projecten in In
dia (1), China (1). BangIa Desh (2). Burkina Faso (1) en Ecuador (1). 

VerschWen met de Nederlandse m.e.r.-praktIJk 
De Nederlandse m.e.r.-praktijk wordt bepaald door in de wet vastgelegde procedu
res. De door het DGIS gebezigde procedures zijn vooral gebaseerd op voorstellen 
van bet Development Assistance Committee van de Organisatie voor Economi
sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze voorstellen bieden nadrukke
lijk ruimte om de initiatieven, waarvoor een m.e.r. dient te worden doorlopen te 
plaatsen in het kader van 'duurzame ontwikkeling'. De Commissie benut de gebo
den ruimte ondermeer door in haar adviezen een onderbouwing te vragen van de 
plaats van een initiatief in de ontwikkelingsplannen en -strategteen van de lokale 
overheden. Ook vraagt de Commissie een beschriJving van de sociale en de socio
economische omstandigheden ter plaatse en van de effecten van het irl.itiatief op 
deze omstandigheden. In haar adviezen besteedt de Commissie veel aandacht aan 
de aanwezige uitvoerings- en beheercapaciteit voor het initiatief, de 'institutionele 
duurzaamheid'. Tevens betrekt zij in haar advisering de effecten van een initiatief 
op de positie en mogelijkheden van vrouwen, kinderen en andere - mogelijk 
kwetsbare - bevolkingsgroepen. 
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2.3 

In veel gevallen heeft het land waar ontwikkingssamenwerkings-projecten worden 
uitgevoerd een etgen m.e.r.-wetgeving. De Commissie betrekt deze dan bij haar 
advisering over rtchtlijnen en toetsing. Ook worden lokale m.e.r.-instanties bij de 
advisering ingeschakeld en streeft de Commissie ernaar, vanuit de doelstelling 
van 'capaciteitsontwikkeling', de adviezen zoveel mogelijk in samenwerking tot 
stand te laten komen. Hierbij wordt er overtgens voor gewaakt dat de onafhankelij
ke positie van de Commissie niet in gevaar komt. 
De mogelijkheden inspraak in de m.e.r.-procedure in te passen, en de wijze waar
op dat mogelijk, is zijn sterk landgebonden. Daarom voIgt de Commissie met be
trekking tot inspraak een ad-hoc beleid, waarbij als uitgangspunt geldt dat actief 
naar het realiseren van inspraak wordt gestreefd. 

De Commissie verleende in 1994 medewerking aan de volgende workshops: 
• Working party on Development, Assistance and Development, Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Development Assis
tance Committee. Dit project beoogt om door middel van workshops de door do
norlanden, internationale donororganisaties en ontwikkelingsbanken gehan
teerde procedures voor milieu-effectrapportage bekend te maken, op elkaar af 
te stemmen en te stroomlijnen (EIA-coherence study). 

• Workshop over de raakpunten tussen milieu-effectrapportage en 'vrouwen-ef
fectstudies', gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amster
dam. 

Cursussen, seminars en workshops 

In 1994leverden medewerkers van het secretariaat, Commissieleden en (plaats
vervangend) voorzitters van de Commissie diverse bijdragen over m.e.r. aan cur
sussen, congressen, seminars en andere bijeenkomsten. Enkele hiervan zijn een
malig, maar een groot aantal keert jaarlijks terug. De belangrtjkste bijdragen zijn 
geleverd aan: 

Voorlichting binnenland 
• Colleges inleiding m.e. r. en rollenspel op onderwfjsinstelUngen: 

- Rijksuniversiteit Utrecht (studenten scheikunde) 
- Rijksuniversiteit Limburg (studenten gezondheidszorg) 
- Hogeschool Larenstein (post -HBO studenten) 
- Rijksuniversiteit Groningen (studenten biologie) 
- Rijksuniversiteit Utrecht (studenten internatlonale cursus mtl1eukunde) 
- HBO West-Brabant (studenten) 
- Hogeschool Midden-Utrecht 
- HogeschoolIJsselland 

• Voorlichting voor overheid en bedrijfsleven: 
- DRSU Slibverbranding (medewerkerswaterschappen. overheid. K.v.K. etcetera) 
- Society of Petroleum Engineers northern Branch (society-Ieden) 
- Rijkswaterstaat 
- Rijkswaterstaat, studiedag over kwaliteit MER 
- VROM. Amersfoort: voorlichtlng over dewetswijzlgingen. workshop over (kwalitelt) m.e.r. 
- RIVM Bilthoven: m.e.r. en gezondheid 
- Top Tech studies Technische Universiteit Delft: m.e.r. en industrte 

TNOLeiden 
- Verenigingvoormilieukundigen: m.e.r. enafvalbergtng 
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• BYdragen aan meerdaagse cursussen: 
- Mil1eu en Rulmtel1jke Orden1ng 
- M.e.r. en dijkverbetering 
- Vergel1jk1ng alternatieven en m.e.r. 
- Inleiding m1l1eurecht 
- Basiscursus m.e.r. 

Buitenlandse contacten 
- Nederland; Young Women Christian Association lY-WCA): leztng over Nederlandse m.e.r.-sys

teem 
ltalie: Nato, CCMS, post evaluation and EIA 

- ltalH~: Nato, CCMS, public consultation and EIAin the Netherlands 
- Turkije (Ankara): T<;V, bijdragen aan m.e.r.-cursus 
- Roemenie: WHO European Centre for Environmental Health; diverse lezingen 
- Griekenland: Grieks m.e.r.-centrum: lezing 'scoping of alternatives' 
- Griekenland: workshop van de Europese Commissie over m.e.r.-methodologie 
- Portugal: m.e.r.-cursus voor Portugees-sprekende landen 
- Nederland: inleidingen over m.e.r. voor buitenlandse postgraduate studenten (ITC Enschede 

en Universiteit van Amsterdam) 
Nederland: voorlichtlng aan delegaties en bezoekers uit Kroatie, Finland, Japan, Curacao en 
Duitsland 

- Zweden: Swedish Council for the disposal of radioactive waste (KASAM), congres 'm.e.r. en ber
gtng van radio-actief afval' 

- Canada: deelname aan de 'annual meetlng of the International Association for Impact Assess
ment' 1994, met bijdrage in de workshop 'Environmental Assessment (EA) for policies, plans 
and programmes' en bijdrage over Nederlandse effectiviteit van m.e.r. 

- Nederla..T!d: '.1.'~!'~..shcp !!let C3....y}3.da {FE ... A.RO) ter .... ccrb~reid1ng van de EA SUiUmit te Qu.ebec 
- Canada: deelname aan de internationale EA Summit te Quebec 
- Nederland: internationale workshop als veIVolg op de EA Summit in het kader van de Effective-

ness Study onder andere over Strategic EA. 
- Duitsland: Seminar te IDel 'UmweltvertriigllchkeisprUfung (UVP) in den Niederlanden - Vorbild 

fUr Schleswig-Holstein?' 
- Belgie: Vrije Un1versiteit te Brussel (colleges over m.e.r. voor opleid1ng Human Ecology) 

Intemationale bijeenkomst over m.e.r. (Environmental Assessment Summit) 
teeanada 
Van 12 - 14juni 1994 vond te Quebec in Canada een bijeenkomst plaats van ver
tegenwoordigers van landen en internationale organisaties die verantwoordelijk
heid dragen voor de uitvoering van m.e.r. binnen die landen en organisaties. De 
bijeenkomst vond plaats onder auspicien van het Canadese FEARO (Federal Envi
ronmental Assessment Review Office) en de IAIA (International Association for Im
pact Assessment). De bijeenkomst was belegd om na te denken en actie te onder
nemen over een door Canada gestarte internationale stu die naar de effectiviteit 
van het instrument m.e.r. Twee andere doelen betroffen de opbouwvan een inter
nationaal netwerk van EA -practitioners / administrators en de opzet van een pro
gramma gericht op het bevorderen van het gebruik van m.e.r. in besluitvormings
processen. Nederland heeft toegezegd bij te dragen aan de efi'ectiviteitsstudie, met 
name ten aanzien van het verzamelen van praktijkervaring over strategische 
m.e.r. en het coordineren van zogenaamde Country Status Reports. De Commissie 
is in beide actiefbetrokken. In december 1994 is door Nederland een internationa
Ie workshop georganiseerd, waarbij de Commissie zowel een inhoudelijke (opstel
len van een discussiedocument) als een organisatorische inbreng heeft geleverd 
(opstellen van het programma, uitnodigen van deskundigen en het vervullen van 
het voorzitterschap). Het discussiedocument en de opgedane ervaringen zuBen 
verwerkt worden tot een van de hoofdstukken van de efi'ectiviteitsstudie. In 1995 
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zullen elders workshops plaatsvinden over andere ondeIWerpen van de studie. De 
Country Status Reports beogen een beeld te geven van de stand van zaken op het 
gebied van m.e.r. in alle landen die aanwezig waren tijdens de conferentie. De 
Commissie is betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en zal het verzamelen 
van informatie coordineren. De informatie zal onderdeel uitmaken van de effectivi
teitsstudie die naar veIWachttng in 1996 afgerond zal worden tijdens een volgende 
bijeenkomst. 

Ten behoeve van de injuni in Canada gehouden bijeenkomst en voor een work
shop van de Europese Commissie die begin oktober plaatsvond in Griekenland 
stelde de Commissie een reader samen met artikelen over onder meer m.e.r. in Ne
derland, effectiviteit van m. e.r., 'scoping' in m.e.r. en het vergelijken van altema
tieven18

). Daamaast is een aantal richtlijnenadviezen in het Engels vertaald19
) . 

Tevens kwam in 1994 een Engelse vertaling beschikbaar van de handleiding voor 
werkgroepleden, Injonnationjor working groups. 
Inmiddels is gebleken dat aan dergelijk materiaal in het buitenland grote behoefte 
bestaat. Veellanden willen de Nederlandse ervaringen benutten bij het implemen
teren ofverbeteren van eigen m.e.r.-systemen. 

2.4 Database 'Infor-mer' 

De afgelopenjaren is een database. Infor-mergenaamd. ontwikkeld waarin gege
yens over alle m.e.r.-procedures opgeslagen kunnen worden. Op basis van de er
varingen met het invoeren van projectgegevens in Infor-mer. is besloten het pro
gramma te beperken tot procedurele gegevens. In 1994 is gewerkt aan aanpassing 
van de database aan de gewijzigde wettelijke regelingen rond m .e.r. Een nieuwe 
versie (3.0) is in december 1994 operationeel geworden. 

18 Commissie voor de mllieu-effectrapportage. EIA-methodology in the Netherlands; Views of the Commission for EIA 
Utrecht. 1994. 

19 Zie btJlage 5. 
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DEEL2: ERVARINGENVAN DE COMMISSIEMETM.E.R. 

3. Milieu-effectrapportage voor landinrichting 

4. Milieu-effectrapportage voor rijkswegen 

5. Aanvulling op het milieu-effectrapport 
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3. 

3.1 

Mn,TEU-EFFECTRAPPORTAGE VOORLANDINRICBTING 

Inleiding 

Door het van kracht worden van het herziene Besluit milieu -effectrapportage op 
1 september 1994 is landinrichting m.e.r.-plichtig geworden. Tot dusverre heeft 
de Commissie richtlijnenadviezen uitgebracht voor circa 20 landinrichtingspro
jecten met een meer of minder ver gevorderde planvorming op het moment van 
starten van de m.e.r.-procedure. 
Landinrichtingsprojecten verschillen wezenlijk van veel andere m.e.r.-plichtige 
activiteiten. De belangrijkste verschillen hebben te maken met de relatie tussen 
het (provinciaal) beleid en de planvorming: 
• Landinrichting is een uitvoeringsinstrument van vastgesteld beleid op het ge

bied van ruimtelijke ordening. water en milieu. Een landinrichtingsplan is dus 
een uitwerkingsplan van 'beleidsopdrachten' in bijvoorbeeld een streekplan en 
een provinciaal beleidsplan natuur en landschap. Sterker dan bij andere 
m.e.r.-plichtige activiteiten bepaalt het gegeven ruimtelijke ordeningskader de 
bandbreedte voor de planvorming. 

• Planvorming biJ landinrichting is veelal een langdurig proces. Tussen het mo
ment van gereedkomen van het MER en het voorontwerp en het moment dat de 
'eerste schop de grond ingaat' verstrijkenJaren. Dit vergt flexibiliteit bij het om
gaan met het beleidskader. 

• Terwijl startnotities voor de meeste m.e.r.-plichtige activiteiten een voorgeno
men activiteit al deftnieren. is dat bij landinrichting niet het geval. Weliswaar 
is duidelijk op basis van welke knelpunten en doelen men een gebied wi1 herin
richten ofverkavelen. de wiJze waarop dat kan gebeuren is nog niet aangege
yen. 

• M.e.r.-plichtige activiteiten hebben doorgaans negatieve gevolgen voor 'de be
staande toe stand van het milieu'. Bij landinrichting is verbetering van de 'be
staande toe stand van het milieu' in het plangebied Juist een belangrijk uit
gangspunt. Landinrichting heeft dus niet alleen negatieve. maar ook positieve 
milleugevolgen door bij te dragen aan het oplossen van milieuknelpunten in het 
plangebied. 

De m.e.r.-procedure voor landinrichting zal op deze spec1fteke kenmerken van 
landinrichting moeten anticiperen. Dit artlkel bespreekt de wiJze waarop deze ele
menten terugkomen in de advisering van de Commissie over richtliJnen. In het bij
zonder kriJgt het omgaan met altematieven in relatie tot het provinciale beleid 
aandacht. Opgemerkt moet worden dat voor geen van de gestarte m.e.r.-procedu
res al een MER is gepubliceerd. Er heeft dus nog geen evaluatieve terugkoppeling 
plaats kunnen vinden van het toetsen van het MER naar de adviezen voor richtlij
nen. 
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3.2 

Dit artikel gaat niet in op de procedurele aspecten van m.e.r. en landinrichting. 
Daarvoor wordt verwezen naar het Besluit m.e.r. 20] en de Handleiding m.e.r.21

]. 

Landinrichting en m.e.r.: omgaan met provinciaal beleid 

"Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelgk gebied 
overeenkomstig de fi..mctiEs van dat gebied. zoa!s deze in het kndpr van de r .. liInte-
19ke ordening zgn aangegeven". 

Met dit artikel geeft de Landinrichtingswet de meervoudige doelstelling van land
inrichting aan. De (ruimtelijke) functies die in het geding zijn, zijn onder andere 
land- en tuinbouw, bosbouw, natuur en landschap, infrastructuur, openluchtre
creatie, drinkwatervoorziening en cultuurhistorie. Landinrichting richt zich op 
het creeren van mogelijkheden om deze functies beter tot hun recht te laten ko
men en op het verbeteren van de onderlinge afstemmtng van deze functies. Hoewel 
het wetsartikel aangeeft dat landinrichting een instrument is voor uitvoering van 
vastgesteld beleid ten aanzien van functies van het gebied, he eft de m.e.r. in de 
praktijk soms ook betrekking op het vaststellen en begrenzen van functles. De vol
gende situaties hebben zich tot nu toe voorgedaan: 

FUDcties zljD Dog Diet (geheel) vastgesteld 
Deze situatie treedt biivoorbeeld on in het landinrichtinl1snroif'rt Wpst7.~~n W~~r ..... ~ "'---J - -- - - ----, Y---
de planvorming te maken heeft met strijdige beleidskaders op nationaal en pro
vinciaal niveau. 

In het herl.nrlchtlngsgebled Westzaan lopen de menlngen van Rljksoverheld. provtncle en gemeenten 
over de aard en de omvang van de gewenste natuurontwikkeJing nog ulteen. In het Structuurschema 
Groene Rulmte Is het gebied aangemerkt als strategisch GroenprQ/ect met functle moeras-natuuront
wikkeJing. De omvang van het gebled dat voor dit doel ontwikkeld dient te worden is circa 750 ha. De 
prov1nc1e Noord-Holland heeft in haar streekplan vastge1egd dat het veenweidegebied zo veel mogel1jk 
gehandhaafd dient te worden. De gemeente Zaanstad slult zich daarbij aan. Het behoud als veenwel
degebled Is sterk afuarlkel1jk van de bestaansmogel1jkheden voor de agrartsche sector. ondersteund 
door beheersvergoedingen. 
In het rtchtlijnenadvles adv!seerde de Comm1ssie om op basis van de potenties in (de1en van) het gebled 
voor landbouw. veenwelde-natuur en moeras-natuur alternatleven te ontwikkelen. In ieder geval zou 
het MER alternatieven moeten u1twerken met hetzij een maximum aan veenweide-natuur hetzij een 
maximum aan moeras-natuur. Hlerdoorwordt du1del1jk wat de bandbreedte in mllieu-effecten in prin
cipe is. Daarnaast advlseerde de Commissie een combinatle-alternatlef en een meest mllieuvrtendel1jk 
alternatlefuit tewerken. 

De m.e.r. spitst zich in dit geval toe op het beleidsniveau waar beslissingen be
langrijke milieugevolgen hebben. nameliJk het toekennen van functies aan gebie
den. Vanuit het oogpunt van een maximale bijdrage van m.e.r. aan de besluitvor
ming is deze situatie het meest aantrekkelijk. Omdat landinrichting doorgaans 

20 Beslu1t van 4 jul1 1994, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milleu-efIectrapportage van de Wet Milleubeheer 
(Beslu1t milleu-efIectrapportage 1994). Staatsblad nr. 540 d.d. 26 jUl1 1994. 

21 Milleu-effectrapportage; Beslu1ten voor een Leefbaar Nederland: Handlelding milleu-effectrapportage. Opgesteld 
door DHV, Milieu en Infrastructuur BV in samenwerking met 1\vijnstra Gudde Management Consultants, Amers
foort. in opdracht van de minlsteries VROM en LNV. 1994. 
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pas start als er volledige duidelijkheid is over functietoekenning aan gebieden in 
bet provinciale beleidskader, doet deze situatie zicb niet vaak voor. 

Functies zljn aangegeven. maar DexlbUitelt is van belang 
Landinricbting beeft als doel bet functioneren van een gebied voor een groot aan
tal jaren te verbeteren. Een plan moet dan ook op toekomstige ontwikkelingen an
ticiperen. Veelal zijn deze toekomstige ontwikkelingen nog niet bekend ten tijde 
van bet ontwikkelen van bet voorontwerp voor bet plan en bet MER. Het betreft 
niet aIleen beleidsontwikkelingen maar ook (autonome) ontwikkelingen in bet ge
bied, zoals stedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de landbouw. De con
sequentie biervan is dat de planvorming een zekere flexibiliteit moet bezitten, 
waarin toekomstige ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Flexibiliteit kan be
tekenen dat bet (provincial e) beleidskader niet te strak wordt gebanteerd, maar 
gebanteerd wordt tegen de acbtergrond van bet zicb snel ontwikkelende ruimte
lijke en milieubeleid. Altematieven in bet MER kunnen dan in openheid inspelen 
op ontwikkelingen die nog niet als vastgesteld beleid kunnen worden gekwalifi
ceerd. M.e.r. kan er dan toe bijdragen dat de volledige bandbreedte van milieuge
volgen van deze verscbillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen in beeld wor
den gebracbt voor besluitvorming, ook al beboren deze ontwikkelingen strikt ge
nomen niet altijd tot de m .e.r.-plicbtige activiteit. Daarmee wordt voork6men dat 
in een later stadium een deel van de planvorming (en m.e.r.) opnieuw moet worden 
doorlopen. Dit geeft tevens bet belang aan van goed overleg tussen de initiatiefne
mer (de landinricbtingscommissie) en bet bevoegd gezag (bet provinciaal bestuur) 
tijdens bet opstellen van bet voorontwerp en bet MER. 

In het hertnrtchtlngsgebled Schoonebeek is een van de toekomstlge (autonome) ontwtkkelingen de her
structurertngvan de aardoliew1nn1ng. Deze herstructurertngvalt formeel buiten de m.e.r.-procedure 
voor de her1nrtchtlng. Nlettemln adviseerde de Comm1ss1e in het advies voor rtchtl1Jnen de her1nrtch
tlng en de herstructurertng integraal te benaderen omdat daarmee belangrtJke mogeliJkheden voor 
verbetertng in de samenhang van functles ontstaan: het zoeken van win-win situatles voor her1nrtch
tlng en herstructurertng ten aanzien van mllieukwal1telt en verstortng in het gebled, de verkeerssitua
tle en de landbouwkundige ontsluitlng. De her1nrtchtlng kan vanuit deze optlek biJdragen aan ver
sch1l1ende wiJzen waarop de functle 'aardoliewinn1ng' in het gebled kan worden ingepast. 

In haar rtchtliJnen-advies voor het ruilverkavel1ngsproJect Odoorn slgnaleert de Commissle dal de on
zekere toekomst van de akkerbouw in het gebled het noodzakeliJk maakt zoveel mogeliJk alternatleve 
ontwtkkelingsrtchtlngen voor het gebled voor de toekomst open te houden. Aanbevolen wordt naast 
de voorgenomen actlviteit een alternatlef met een m1n1maal pakket 1nrtchtlngsmaatregelen en maxi
male fiexibllitelt uit te werken om in te kunnen spelen op veranderende maatschappeliJke ontwikke
l1ngen. Een dergeliJk alternatlefkan dezelfde bouwstenen bevatten a1s de voorgenomen actlvitelt, maar 
dan op een meer beschelden manter uttgewerkt. Elementen daarvan kunnen ziJn een beperkte. uttge
kiende verkaveltng (mogel1Jk met behoud van bestaande perceelgrenzen), een m1n1male uttgekiende 
verbetertng van de ontslultlng en het vermlJden van Ingrepen met onomkeerbare effecten. 

Flexibiliteit kan ook betekenen dat bet vigerende provinciale beleidskader wordt 
bijgesteld in overeenstemming met nieuwe ontwikkelingen. bijvoorbeeld op natio
naal niveau. Daarmee kan een optimale uitgangssituatie voor de planvorming en 
de m.e.r. ontstaan. Deze situatie deed zicb bijvoorbeeld voor bij het project Laag
balen, waar de planvorming op het moment van starten van de m.e.r. al enige ja
ren gaande was. 

-35-



Het streekplan Drenthe (1990) fungeert a1s ultgangspunt voor de planvonning In het landinrtchtlngs
project Laaghalen. Slnds het vaststellen van het Streekplan zljn op dlverse terrelnen door de Rljks
overheld en de prov1ncle nleuwe bele1dsdocumenten gepubl1ceerd. De Comm1ssle gar de prov1ncle In. 
ovelWeging een geactual1seerd en geb1edsspeciflek prov1nc1aal beleldskader voor d1t ruilverkavelings
geb1ed te formuleren. 

Ook flexibiliteit in planvorming is aan grenzen gebonden, vooral in gebieden waar
in grote ingrepen kunnen gaan plaatsvinden die nog niet zijn uitgekristalliseerd. 
In het plangebied voor het project Leidschendam worden in de toekomst nog in
grtjpende beslutten genomen over een eventueel trace voor de HSL en over de loca
tie van nieuwe stortplaatsen. Bij de start van de m.e.r. -procedure kon men de con
sequenties nog niet overzien: deze te verwachten beslutten worden niet in de plan
vorming verwerkt. Als inpassing in de lopende m.e.r.-procedure niet meer mo
gelijk is, biJvoorbeeld door aanvullende richtlijnen op te stellen, kan dit in een la
ter stadium leiden tot een planwijziging met behulp van m.e.r. 

Funeties zljn aangegeven maar nog niet geheel begrensd 
De functies van het gebied ziJn doorgaans (gedetailleerd) toegekend in provinciale 
plannen. De situering en begrenzing van deze functies in het plangebied kan nog 
onderwerp van discussie zijn. Bij deze projecten is er dus sprake van locatievraag
stukken. 

Iv oor het hertnrtchtlngsgebled Groenraven -Oost. grenzend aan de bebouwde kom van onder andere I 
Utrecht en Zelst. zijn de functles van het landel1jk gebied aangegeven In het streekplan. Het plan on
derscheldt vijftypen landel1jk gebied. varlerend van hoofdfunctle 'agrartsch gebied met Intensleve dag
recreatle' tot hoofdfunctle ·natuur'. lit te werken In het landinrtchtlngsplan. Ontwikkeling van natuur 
en recreatle spelen daarb1j een hoofdrol. onder andere door: 
• Real1seren van Randstadgroenstructuur projecten: een staatsboswachtertj van 100 ha en een re

creatlegebled Laagraven van 130 ha. Hoewel er een 'voorkeurslocatle' is voor het bos. is deze nog 
nlet geheel vastgelegd. 

• Realiseren van locatles voor natuurontwikkeling en relatlenotagebieden. waarvan sommige al con-
creet begrensd zljn. Voor andere 1s er een zoekgeb1ed aangewezen. 

De Commlssle adviseercle varlanten te ontwikkelen voor de exacte locatle en begrenzing van het bosge
bled en de situertng en begrenzlng van een natuurontwikkelingsgebied In een voorafvastgesteld zoek
gebled conform toegedeelde functles In het streekplan. 

Inriehting en vormgeving binnen vastgestelde en begrensde funeties 
Doorgaans biedt het provinciale beleid een gedetailleerd kader voor de planvor
mingo Het beleid legt daarmee uiteraard beperkingen op aan de ruimte voor het 
ontwikkelen van alternatieven in de m.e.r.-procedure. Functies zijn vastgelegd en 
begrensd, zodat de m.e.r. in deze gevallen gaat over de inrichting en de vormgeving 
van het gebied, overeenkomstig de functietoedeling. Hoewel de functietoekennlng 
niet ter discussie staat kunnen keuzen op het niveau van de inrichting en vormge
ving van het gebied belangrtjke gevolgen voor het milieu hebben die het MER moet 
beschrijven. Belangrijke beslissingen op dit niveau ziJn onder andere: 
• {grondJwater en bodem: kwal1te1t en kwantlteit dle men nastreeft (bljvoorbeeld al dan nlet hydrolo

glsch scheiden van agrartsche en natuurfunctles. opheffen of herstellen van kwelsltuatles, verbete
ren kwalitelt van waterbodems); 

• verkaveling: grootschallg ofkle1nschal1g. Inpasslng In de landschappel1jke structuur; 
• naiuur: de natuurwaarden dle men nastreeft (bijvoorbeeld 1nrtchtlng van watergangen en oevers. 

exact begrenzen van gebieden en creeren van bufferzones tussen gebieden met verschillende func
tles); 

• landschap: de gewenste hoofdstructuur van het landschap (bljvoorbeeld klelnschal1g of grootscha
lig karakter. beplantingen. Inpasslng infrastructuur en verstedelijkte wnes) 
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• recreatfe: gewenste voorzieningen en inpassing in landschap en natuur (rustverstorfngj. 
Deze milieu-aspecten spelen een centrale rol in de adviezen voor richtlijnen van 
de Commissie. Enkele voorbeelden zijn in kaders in de volgende paragraaf weerge
geven. 

3.3 Planvorming en m.e.r.: omgaan met alternatieven 

In het voorgaande is geconstateerd dat planvorming de nodige flexibiliteit vraagt, 
gezien de lange termijn waarover planvorming en realisering van het project 
plaatsvinden. Door deze flexibiliteit is het van belang in m.e.r. voor landinrichting 
de volledige bandbreedte van de beschikbare beleidsruimte te benutten voor het 
ontwikkelen van altematieven, ook in situaties waarin de beleidsruimte al sterk 
is ingeperkt door het provinciale beleidskader. Het proces zou soms kunnen lei
den tot wijziging van het beleidskader op onderdelen. Omdat het ontwikkelen van 
alternatieven, waaronder een meest milieuvriendelijke altematief, volgens de 
m.e.r.-systematiek een nieuw element is in de planvorming bij landinrichtlng, be
steedt de Commissie in haar adviezen voor richtlijnen veel aandacht aan dit as
pect, zowel wat betreft de methode van ontwikkelen van altematieven als wat be
treft de inhoud van de altematieven. 

Ontwtkkelen van altematieven 
Startnotities voor landinrichtingsprojecten presenteren nog geen voorgenomen 
plan. De opzet is om de insprekers, waaronder de bewoners van de streek, maxi
male mogelijkheden te bieden de planvorming te beinvloeden. Vanuit die optiek 
past het niet al voor het publiceren van de startnotitie met planontwikkeling aan 
te vangen. Van groot belang is het dan dat het MER goed inzicht biedt in de pro
bleemstelling en de doelstellingen voor de landinrichting, omdat deze het kader 
voor de planontwikkeling vormen. In de startnotities zijn probleem- en doelstellin
gen in toenemende mate gebiedsspecifiek beschreven, zodat insprekers en advi
seurs een steeds duidelijker leidraad voor de advisering wordt geboden. 
De richtlijnenadviezen concentreren zich ten aanzien van altematieven op de vol
gende hoofdpunten: 
• de inventarlsatle van knelpunten op basis van de beschrijving van de be

staande situatie en autonome ontwikkeling in het plangebied en de lnventarl
satie van de belangrljkste beleidsbeslulten, als uitgangspunt voor het be
schrijven van doelen voor het project; 

• het ontwtkkelen van altematleven in wisselwerking met de planvorming. 
Hoewel bij de meeste projecten de m.e.r. betrekking heeft op de inrichting en de 
vormgeving van een gebied, betekent dat niet dat een landinrichtingsplan 
slechts be staat ult een verzameling van louter inrichtings- en vormgevings
maatregelen. Landinrichting is een sector-overstijgend instrument. De kracht 
van landinrichting is juist het oplossen van sectorale problemen in samenhang 
met elkaar. Voorafgaand aan de keuze van inrichtings- en vormgevingsmaatre
gelen kan de landinrichtlngscommissie (de initiatiefnemer) in het landin
richtingsplan vtsles op de ontwikkeling van het plangebled formuleren. Deze 
visies, die de basis vormen van altematieven, geven verschillende manieren 
aan waarop men doelen voor meerdere functles in samenhang met elkaar kan 
realiseren. Als doelen strijdig blijken te ziJn, is dat een uitgangspunt voor het 
ontwikkelen van meerdere visies die doelen voor tenminste een functie vrijwel 
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compromisloos tot ultdrukklng brengen. Vragen komen aan de orde zoals: "Hoe 
kan de landschappelijke structuur in het plangebied eruit zien? Hoe kan na
tuurontwikkeling samengaan met de functie landbouw? Hoe kan (extensieve) 
recreatie gekoppeld worden aan natuurfuncties?" Deze vragen spelen zich af 
op het schaalniveau van het gehele plangebied. De visies houden rekening met 
het beleidskader, de sectorale wensen en de eigenschappen en potenties van 
het plangebied. Het formuleren van visies is de eerste stapvan het genereren 
van altematieven. in hellandinrichtings-jargon wordt als synoniem voor 'visie' 
ook de term 'concept' gehanteerd. 

Men kan concepten ontwikkelen op basis van funcHes. Voor het gebled Groenraven-Oost worden bij
voorbeeld twee concepten ontwikkeld: een concept 'natuur' en een concept 'recreatle'. 

In het gebled Drachten worden concepten ontwikkeld nlet op basis van de functles, maar op basis van 
de gewenste schaal van het landschap. Mogelijkheden voor concepten zijn 'restauratle' en 'nleuw be
gin'. In het restauratie-concept wordt het bestaande, ldelnschallge landschap behouden, waarlJij land
bouwkundige verbetertngen w veel mogelljk binnen de bestaande perceelsgrenzen en -grootte worden 
uitgevoerd. In het concept 'nleuw begin' wordt de verkaveling aangepast aan landbouwkundige eisen. 
Beplantlngen en kavelsloten die daartoe een belemmertng vormen kunnen worden verwijderd. Moge
lIjk wuden bospercelen, recreatleve voorzienlngen en bijzondere woonvoorzlenlngen in het buitenge
bied kunnen worden toegevoegd. Op deze wljze kan een veel grootschaliger landschap ontstaan, als 
'tegenhanger' van het kleinschaliger 'restauratle-concept' . 

De e~"" ..... ~Gt!t!e vocr hct gcbied \\"certj5 (N'uuHl-Bl:aualli) ging ui'[ van het "oeken-concept': accentueren 
van de beekdalen met houtwallen en/ of moerassen. Dit concept is sterk geent op de aanwez1ge natte, 
noordoost-zuidweststructuur. De Commissie advlseerde naast dit concept een concept te ontwlk.kelen 
dat meer rekenlng houdt met de aanwezige droge structuren in het gebied die vooral van zuidoost naar 
noordwest lopeno Zij wees in dit verband op een aanwez1ge bosgordel in het midden van het gebled, die 
met aanvullende elementen een interessante schakel tussen de verschlllende aanwezige beken zou 
kunnen opleveren. Een dergeUjk 'bosgordel-concept' zou in ecologlsch, landschappeUjk en agrartsch 
opzicht een volwaardig altematlefkunnen bleden naast of in aanvulling op het beken-concept. 

Als tweede stapworden blnnen ledere viele varlanten voor de herlnrlchting 
van deelgebleden ontwikkeld, bestaande ult een combinatie van inrichtings- en 
vormgevingsmaatregelen. Varianten kunnen per deelgebied bijvoorbeeld bestaan 
uit maatregelen op het gebied van bodem, waterhuishouding, natuurontwikke
ling. beplantingen, recreatieve voorzieningen en verkaveling. 

V oortbouwend op het hlervoor genoemde voorbeeld van bet concept 'nleuw begin' in Drachten, zouden 
vartanten op deelgebied-niveau kunnen worden ontwikkeld voor bljvoorbeeld beplantlngen. AanJeg 
van nleuwe bossingels kan verwijdertng en voortschrljdende aftakeUng van singels compenseren. Pa
tronen van beplantlngen zouden zodanig ontworpen kunnen worden dat een verwijzing naar de voor
heen bestaande toestand herkenbaar Is. Binnen landschappeUjke vartanten kunnen cultuur-hlsto
rtsche patronen worden versterkt, bijvoofkeld door het opnleuw uitgraven en verbreden van de wlj
ken, het accentueren van hoofdrtchtlngen In de ontglnningsassen. 

In het project En.schcde-Zuid Is bljvoorbeeld geadvlseerd een variant voor deelgebleden te ontwikkelen 
waarin bufferende beplantlngsstroken worden aangelegd regen het overwaalen van bestrljdlngsmidde
len en het meebemesten van grotere watedopen. Een dergelljke vartant zou nlet aileen landschappeliJk 
gezlen van waarde kunnen zijn, maar tevens bijdragen aan een verbetertng van de waterkwalireit in 
hetgebled. 
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In de derde stap worden varianten gecomblneerd tot altematleven. Hierbij 
staat voorop dat de combinatie van varianten in een altematiefbeantwoordt aan 
de uitgangspunten van een van de beschreven visies. 

Altematleven blj vergevorderde planontwlkkeUng 
De ruimte voor het ontwikkelen van altematieven kan beperkt zijn bij projecten 
met een al ver gevorderde planvorming op het moment van starten van de m.e.r.
procedure. Dit deed zich bij veel projecten voor die onder de m.e.r.-plicht vielen 
omdat het voorontwerp landinrichtingsplan nog niet was gepubliceerd op het mo
ment dat het herziene Besluit m.e.r. van kracht werd. Dit leidde ertoe dat startno
tities feitelijk maar een reeel altematief schetsen, waarop nog enkele variaties mo
gelijk zijn. Hoewel de Commissie in haar adviezen voor richtlijnen dit uitgangs
punt van beperkte ruimte onderschrijft, constateert zij tevens dat aanvullende ge
gevens uit de m.e.r. tot nieuwe inzichten en altematieven kunnen leiden die nog 
geen rol speelden in de planvorming. Een al te sterke insnoering in de startnotitie 
acht de Commissie dan ook niet gewenst. 

Het landinrtchtlngsproject 'Laaghalen' Is In voorbereld1ng genomen In 1987. De startnotltle (november 
1993) stelt dat door de vergevorderde planvormlng twee alternatleven real1st1sch zijn, die In het uiteln
del1jke plan zullen worden gecomblneerd tot het voorkeursalternatlef. Ten behoeve van de planvor
mlng wordt echter nog aanvullend (hydrologlsch) onderzoek uitgevoerd. Ook kan besluitvormlng over 
het nabijgelegen millta1re oefenterreln tot nieuwe informatle leiden. De Commissle adviseerde in het 
richtlijnenadvies al deze informatle volwaardig blj de planontw1kkeling te betrekken en zonocUg andere 
dan de in de startnotltle aangegeven alternatleven in het MER in beschouwing te nemen. 

3.4 Slotopmerkingen 

De enraringen met m.e,r. voor landinrichting zijn momenteel nog beperkt. Voor 
geen enkele procedure is het MER afgerond. Een evaluatie van de tot dusverre ge
volgde werkwijze bij advisering over richtlijnen is dus nog niet mogelijk. 
M.e.r. heeft doorgaans geen betrekking op de planvorming op het hoogste niveau, 
namelijk de toekenning van functies aan het gebied. Echter ook op lagere abstrac
tieniveaus (zoals situering en begrenzing van bijvoorbeeld natuurontwikkelings
gebieden, beoogde natuurontwikkeling, maatregelen voor inrichting en vormge
ving) maken landinrichtingsplannen keuzen met belangrtjke milieugevolgen. 
M.e.r. kan deze gevolgen zichtbaar maken en mogelijkheden aandragen voor mi
lieuvriendelijker planvorming. Het is dan ook op dit moment al duidelijk dat m.e.r. 
meeIWaarde kan hebben bij besluitvorming over landinrichting. Enkele belangrtj
ke punten van meeIWaarde van m.e.r. zijn: 
• kritische bezinning bij de start van projecten door het proces van scoping dat 

bij m.e.r. plaatsvindt (bijvoorbeeld het formuleren van probleem- en doelstel
ling); 

• openheid naar het publiek van het proces; 
• (nog) nadrukkelijker dan voorheen bij de planontwikkeling stilstaan bij de ont-

wikkeling en presentatie van altematieven. 
Om deze punten van meeIWaarde optimaal te kunnen benutten is het noodzake
lijk dat de soms nauwe bandbreedte voor het formuleren van altematieven volle
dig wordt gebruikt, en dat er mogelijkheden bestaan voor bijstelling van provinci
aal beleid op onderdelen indien de m.e.r. voor landinrichtlngsprojecten daar aan
lei ding toe zou geven. Omgekeerd is flexibiliteit in de planvorming ook gewenst, 
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om toekotnstlge veranderiilgen in bijvoorbeeld beleid zander al te v.eel problemen 
en vertraging in de planvorm1ng en -uitvoering te kunnen 1mplementeren. Met dit 
punt heeft de landinrichtlng overtgens al ruime ervaring, getutge de vele gebieden 
die op basis van het natuwbeleid in lopende projecten zijn ingepast. Voor het 
MER en het voorontwerp voor het landinrtchtingsplan betekent dit dat de planvor
ming en effectbescbrtjv1ngen nch enerzijds op de grote lijnen moeten concentre
ren, maar anderzijds toch een good beeld moeten geven van te verwachten ontwik
kelingen en gevolgen. Ret ontwikkelen van altematieven en het kiezen van het 
juiste detailniveau in de planontwikkeling vragen daarom veel aandacht bij het 
opsteUen van MER'en. 
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4. 

4.1 

Mn,IEU-EFFECTRAPPORTAGE VOORRLJKSWEGEN 

Als voor aanleg ofverbreding van een wegverbinding m.e.r. wordt uitgevoerd, hoe 
moet dan de noodzaakvan die activiteit in het MER worden onderbouwd? In hoe
verre moet het MER aandacht besteden aan de mogelijkheden om het openbaar 
verooer te intensiveren? 
Dat z~n vragen waarmee de Commissie in de afgelopen tijd herhaaldelijk is gecon
fronteerd, als zij richtlijnen - of toetsingsadviezen opstelde. Dtt artikel gaat in op 
deze vragen en op de manier waarop de Commissie hier mee omgaat. 

Noodzaak van wegenprojecten 

Een van de vragen waarop een MER een antwoord moet geven, is de vraag of een 
voorgenomen activiteit werkelijk nodig is. Als het mogelijk is om de doelstellingen 
te realiseren zander het voomemen uit te voeren, dan ontbreekt de absolute nood
zaak. Maar oak als wordt aangetoond, dat geen van de altematieven ertoe leidt dat 
aan de doelstellingen wordt voldaan, is dat relevante informatie; ook dan is de 
noodzaak van de voorgenomen activiteit twijfelachtig. 

Voor rijkswegen zijn landeUjke doelstellingen vastgelegd in het tweede Structuur
schema Verkeer en Vervoer (SVV2). Naast beleidsdoelstellingen geeft het SVV2 
ook indicatief aan welke wegenprojecten in de komende periode 'in procedure ge
bracht' kunnen worden. Opname in de SVV-Ujst van projecten betekent echter 
niet dat de noodzaak van een project is aangetoond. De SVV -lijst is slechts indica
tief (en limitatief). 

Het SVV2 stelt: "Ten behoeve van de trace/m.e.r.-procedure wordt eenproject
notct2

] opgesteld. Dit is een breed opgezette studie, zowel wat betrejt de probleem
steLUng, de in besclwuwing te nemen altematieven als ook het studiegebied. De 
prqjectnota. bevat de kern van het cifwegingsproces. Daar komt een antwoord op de 
vraag qf de capaciteit en de kwaliteit van de verplaatsingsbehoejte in het studiege
bied moet worden opgelost door uitbreiding of aanpassing van de infrastructuur 
(weg, rail, waterr3

]. 

De feitelijke vaststelling van de noodzaak is dus gekoppeld aan de trajectnota/ 
MER. Per project zullen de landeUjke doelstellingen van het SVV2 moeten worden 
vertaald in projectdoelstellingen. en op basis daarvan zou dan de noodzaak van 
een project aangetoond moeten worden. 1\vee doelstellingen staan centraal in het 
SW2: verbetertngvan de leetbaarheid en verbetertngvan de bereikbaarheid. Voor 
deze hoofddoelstellingen zijn onder andere twee verkeerskundige criteria gefor
muleerd, aan de hand van de begrippen congestiekans en automobiliteitsindex. 
De congestiekans is de kans op files. Het SVV2 geeft aan, dat deze niet meer mag 
bedragen dan 2%, respectievelijk 5%24] voor het dagelijkse verkeer op het hoofd
wegennet. In de Randstad ligt deze congestiekans nu op 20 a 300Al. 

22 Aangez1en het SVV2 is verschenen voordat de Tracewet van kracht weni, wordt In SVV2 nog gesproken van een pro
Jectnota en met van trajectnota. 

23 SW2, pagtna 136. 

24 De 2%-grens geldt voor achterlandverbtndtngen van de mainports; de 5%-grens ge1dt voor overtge verbtndlngen. 
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De automobiliteitsindex is een weergave van de verandering van het aantal auto
verkeersbewegingen sedert 1986; voor datjaar is de index gesteld op 100. Als er 
geen extra maatregelen in het SW2 genomen zouden worden. dan zou de index 
in het jaar 2010 170 bedragen: het SW2 is er echter op gericht. de index in het 
jaar 2010 te beperken tot 13525

]. 

Tot zover is de systematiek van doelstellingen niet verschillend van die biJ andere 
m.e.r.-projecten. 

Voor het realiseren van de streefcijfers voor congestle en automobiliteit zijn echter 
verschillende actoren verantwoordelijk: 

CD de regionale directies van Rijkswaterstaat voor de aanleg en het onderhoud 
van rijkswegen; 

@ de regionale directles van Rijkswaterstaat voor verkeersregulerende maatre
gel en. zoals toeritdosering en dergelijke; 

@ de lagere overheden (vooral de gemeenten) voor lokale maatregelen. zoals 
stringenter parkeerbeleid en dergelijke; 

@ de openbaar-vervoermaatschappijen voor de aanleg en onderhoud van railin
frastructuur en voor de dienstregeling van de openbaar-vervoerverbindingen; 

@ de minister van Verkeer en Waterstaat voor landelijke maatregelen zoals in
voering van rekeningrijden , acdjnsvp.rhnging op be!12ine en derge!ijke. 

Bij rijkswegenprojecten moet ervan worden uitgegaan. dat op landelijk niveau de 
nodige maatregelen (punt 5) zullen worden getroffen. Centraal in de trajectstu
dies/m.e.r.·s staan de verkeersregulerende maatregelen (punt 2) en de aanleg (en 
onderhoud) van rijkswegen (punt 1). Het is echter de vraag. in hoeverre een tra
jectstudie/MER op voornemens en alternatleven ten aanzien van maatregelen van 
lokale overheden (punt 3) en openbaar-vervoermaatschappijen (punt 4) kan in
gaan. Zij zijn immers meestal niet betrokken bij de opstelling van het MER. 

Het feit. dat er meerdere actoren optreden als initlatlefnemer bij een m.e.r. over 
rijkswegen. compliceert de analyse in een MER. In het algemeen is het bij toepas
sing van m.e.r. belangrijk om een onderscheid te maken tussen externe factoren 
en interne factoren. Externe factoren zijn factoren die door de initlatiefnemer niet 
of slechts indirect kunnen worden beinvloed. Interne factoren zijn die factoren 
waar de initiatlefnemer(s) direct invloed op heeft. Bij een m.e.r. voor een rijksweg 
worden bijvoorbeeld nieuwe bouwlocatles beschouwd als externe factoren; de toe
gestane maximumsnelheid en de handhaving daarvan als interne factoren. 

Een voorbeeld ls de sltuatle blj de corridorstudle Amsterdam - Almere/ 't Gool (project 612). Aangezten 
de toekomstlge wontngbouwlocatles in deze corridor ter dlscussle staan heeft de Commlssle gevraagd 
om blj de formulertng van aIternatleven utt te gaan van verschillende scenario's voor sltuertng van wo
ntngbouwlocatles. 

In MER'en voor rijkswegen kunnen dus landelijke maatregelen (punt 5) altijd als 
externe factoren en regionale verkeersmaatregelen plus het rijkswegennet (punt 
1 en 2) als interne factoren worden beschouwd. De status van de openbaar-ver
voermaatregelen en de lokale maatregelen is niet altijd dUidelijk. Vaak is Rijkswa-

25 In 1993 was deze index gestegen tot 114 (gemlddeld over aile weekdagen; landeUjk). 
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Het bijzondere van rijkswegen is wet dat het resultaat van de gezamenlijke in
spanningen - en niet de resultaten van de acties van elk van de afzonderlijke acto
ren - is vastgelegd. Als 'lump sum' moeten de actoren zorgen voor een landelijke 
automobiliteitsindex van 135 in het jaar 2010. Het is niet duidelijk in hoeverre ter 
discussie kan staan, Of en hoe de regionale vertaling van deze index kan worden 
gehaald. Er zijn namelijk twee verschillende manieren om met de index 135 om 
te gaan, die beide uit het SW2 kunnen worden afgeleid: de 'doorrekenbenadering' 
en de 'open benadering'. 

26 Fonneelis de minister van Verkeer en Waterstaat zowel initlatlefnemer als bevoegd gezag. In de praktljk wordt bij 
dergelijke projecten de rol van initlatlefnemer gedelegeerd aan de regionale directles van Rijkswaterstaat. De 
fonnele verantwoordelijkheid van de minister als initlatlefnemer betekent echter niet, dat de m.e.r.-procedure zou 
dienen voor besluiten over het landelijk maatregelenpakket om de automobilitelt te sturen. 
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De doorrekenbenadertng gaat eIVan ult. dat het SW2 aangeeft dat de landelijke 
index 135 vertaald dient te worden naar de afzonderlijke veIVoerregio. Het lande
lijk gemiddelde van alle regionale indices moet dan 135 opleveren. VeIVolgens kan 
deze regionale index worden vertaald naar de individuele wegverbinding. De vast
stelling van de regionale automobiliteitsindex en van de index per wegverbinding 
is echter geen onderdeel va.1'l m. e.r. Vit de automobilitei1shldex van de verbinding 
en de nagestreefde beperking van de congestiekans kan via een rekensom worden 
afgeleid of aanleg/ capaciteitsvergroting van een wegverbinding noodzakelijk is. 
Op die manier zou de noodzaak van aanleg/ capaciteitsvergroting buiten de 
m.e.r.-procedure om worden vastgesteld als afgeleide van de Iandelijke streefcij
fers en staat daarmee in het MER niet ter discussie. 

De andere benadering gaat echter ook uit van het SW2. Dat stelt immers ook. dat 
in een MER "een antwoord [moet komen) op de vraag of de capaciteit en de lcwaU
teit van de verplaatsingsbehoejte in het studiegebied moet worden opgelost door 
uitbreiding oj aanpassing van de irifrastructuur." 27) 

Adviserlng door de Commissie 
De Commissie kiest voor de tweede benadertng. Zij is van mening dat in het MER 
toegelicht moet worden hoe de automobiliteitsindexvoor de wegverbindingwordt 
afgeleid van de regionale en landelijke index en w~t ci~ r~:;IliteitswHHrde V~1'l dit 
streefcijfer is. Meestal vraagt zij. aan de hand van een prognose voor de verkeers
ontwikkeling. aan te geven waar zich knelpunten gaan voordoen en hoe emstig die 
knelpunten zullen zijn wanneer niet wordt ingegrepen. Soms vraagt zij ook om een 
scenario te ontwikkelen. waarin zoveel mogelijk extra automobiliteitsbeperkende 
maatregelen worden genomen. Zij vraagt om aan te geven. wat de robuustheid is 
van de als altematieven geschetste oplossingen. Onder robuustheid wordt daarb~ 
verstaan de mate waarin de altematieven nog voldoen als de verkeersontwikkeling 
mee- of tegenvalt. of de mate waarin de verbinding nog voldoet (of te ruim is 
gedimensioneerd) in de eerste jaren mi het jaar 2010. 

Door deze aanpak wil de Commissie bereiken dat het MER de noodzaak van even
tuele verbeteringen van rijkswegen behandelt zander dat daarmee het landelijk 
beleidskader van het SW2 ter discussie wordt gesteld. 
Er treedt een moeilijkheid op als het MER. bij bespreking van de doelstellingen 
van het project. zich niet volledig baseert op het landeI~k beleidskader. maar (ook 
nog) andere doelen aanduidt, bijvoorbeeld economische. De Commissie kan deze 
niet betrekken bij de toetsing. De koppeling tussen economische doelstellingen 
en mobiliteitsdoelstellingen vraagt een discussie op strategisch niveau. die eerder 
thuishoort blj de bespreking van het Iandelijk verkeers- en veIVoerbeIeid dan op 
het uitvoeringsniveau van concrete projecten. 

Bij het aantonen van de noodzaak van de verbetertng van een rijkswegverbinding 
kunnen niet uitsluitend de congestiekans en de automobiliteltsindex als criteria 
worden gebruikt. Het landeIijk beleid omvat immers ook Ieefbaarheidscriteria. die 
als gelijkwaardige criteria dienen te worden gehanteerd. In de praktijk blijken 
sommige rijkswegenprojecten (inclusief de mitigerende en eventueel compense
rende maatregeIen) weI aan de Iandelijke bereikbaarheidsdoelstellingen en Ieef-

27 SVV2. paglna 136. 
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4.2 

baarheidsdoelstellingen te kunnen bijdragen, zonder deze volledig te kunnen rea
liseren. 

Openbaar vervoer 

De positie van openbaar-vervoeroplossingen in m.e.r. 'en is niet altijd helder. Die
nen ze als externe factoren te worden beschouwd, of maken ze deel uit van de op
lossingen die voor het studiegebied moeten worden bestudeerd? 
De Memorie van Toelichting blJ het wetsontwerp m .e.r. geeft aan, wat bij m.e.r. als 
alternatief moet worden beschouwd: "De aard en de omvang van de in aanmerking 
te nemen alternatieven za1 van geval tot geval verschillen. In het algemeen kan het 
hierbij gaan om alternatieven met betrekking tot de wijze van uitvoering van een 
bepaalde activiteit (bijvoorbeeld verschillende produktiemethoden), de plaats 
waar de activiteit za1 moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld verschillende traces voor 
buisleidingen), alternatieven die in feite het uitvoeren van een andere activiteit 
inhouden (bijvoorbeeld verbetering van het openbaar vervoer in plaats van de aan
leg van een weg) en alternatieven voor wat betreft het tijdstip waarop of de mate 
van fasering waarmee een of meer activiteiten tot uitvoering worden gebracht. "28) 

Ook in het verkeers- en vervoerbeleid is expliciet gesteld, dat alternatieven in een 
MER bijvoorbeeld ook openbaar-vervoeralternatieven moeten omvatten. Over de 
inhoud van een projectnota/MER stelt het SW2, dat daarbij "varianten in de 00-
sc!wuwing [worden) betrokken, in elk geval een O-variant en voor wegen ook een 
openbaar-vervoervariant. ,,29) 

De conclusie is duidelijk: in m.e.r .-projecten voor wegen horen openbaar-ver
voeraltematieven te worden beschreven. De vraag is dan echter: hoe? Meestal 
zijn immers openbaar-vervoerbedrijven niet betrokken bij m.e.r.-projecten. 

Advlsering door de Commlssie 
In principe zijn er twee mogelijkheden om in het MER openbaar-vervoeroplossin
gen te beschrijven: 
G) het volwaardig uitwerken van openbaar-vervoeroplossingen als (in het kader 

van de m.e.r.-procedure te kiezen) alternatieven (dat wil zeggen het openbaar 
vervoer beschouwen als interne factor), of 

@ het schetsen van het probleemoplossende vennogen van het openbaar ver
voer en van de consequenties voor de intensiteiten van het wegverkeer. Hier
blJ kan het gebruik van het openbaar vervoer (als externe factor) als prognose 
worden opgenomen of worden weergegeven met verschillende scenario's. 

Ad 1. 
Om een gelijkwaardige keuzemogelijkheid te bieden in het besluitvonningsproces 
zouden in het MER alternatieven tot op hetzelfde detailniveau moeten worden uit
gewerkt; bovendien zouden de milieu-effecten van de alternatieven voor dezelfde 
milieuvariabelen, met zo mogelijk dezelfde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, 
moeten worden voorspeld. 

28 Milieu-effectrapportage. ontwerp van wet. Tweede Kamer zittlng 1980 - 1981. 16814. nr. 3. pagina 38. 

29 SW2. pagtna 136. 
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Deze mogelijkheid bestaat alleen, wanneer er ook een openbaar-vervoerbedriJf is, 
dat optreedt als initiatiefnemer voor de m.e.r. en als de mogelijkheid bestaat om 
bij de te nemen besluiten over het openbaar vervoer te beslissen. 

Deze sltuatle deed z1ch onder andere voor blj de corrtdorstudle Amsterdam - Utrecht, waar naast 
Rijkswaterstaat de Nederlandse Spoorwegen als inltta.tl eLnemer opLraden. 
In dit geval trad echter de compllcatle op, dat in het SW2 al was vastgelegd, dat de spoorlljn Amster
dam - Utrecht zou worden verdubbeld: een dlscussle over de capacltelt van de spoorverbinding en de 
kansen om meer reizlgers te laten omschakelen van de auto naar de trein was dus in het kader van de
ze corrtdorstudle met meer aan de orde. 

Blj de tracestudle/m.e.r. voor de Noordelljke Randweg Den Haag kon het openbaarvervoer weI als in
terne factor worden beschouwd. Hler traden naast Rijkswaterstaat ook de provincle en de gemeen te 
Den Haag a1s inltiatiefnemer op. De Comm1ss1e heett in dit geval geadv1seerd een openbaar-vervoerop
lossing als volwaardig alternatief ult te werken. In het MER werd dit alternatief echter alleen in een blj
lagerapport genoemd. Tegelljkertijd werd gesteld, dat het openbaar-vervoeralternatief (geen ingrtjpen
de verandertngen in de weglnfrastructuur) de verkeersknelpunten vergaand kon oplossen en dit alter
natief dus weI een reele optie was. Op aandrtngen van het Overlegorgaan Verkeerslnfrastructuur Is 
het openbaar-vervoeralternatlef alsnog als in het MER uitgewerkt. In haar toetsingsadvies heeft de 
Commissle gesteld, dat dlt terecht was en dat een dergel1jk alternatlefvolwaardlg bij de beslultvorming 
betrokken hoort te worden. 

Ad2. 
In andere gevallen gaat de Commissie ult van het gegeven. dat het tracebeslult 
weliswaar geen besluit zal zijn over openbaar vervoer, maar dat het voor het trace
besluit weI relevant is om te weten welke invloed verbeterd openbaar vervoer heeft 
op de benodigde capaciteit van de wegverbinding. Zo zou een intensivering van 
een busverbinding kunnen betekenen, dat er in de spitsuren minder knelpunten 
optreden op een wegverbinding; verbetering van een railverblnding zou kunnen 
betekenen, dat er een aanzienlijk Iagere intensiteit op de wegverbinding ontstaat. 
Dit is relevante informatie bij een besluit over de gewenste capaciteit van de weg
verbindlng. 
Als er geen openbaar-vervoermaatschappij als mede-inltiatiefnemer optreedt in 
de m.e.r.-procedure is het niet zinvol om openbaar-vervoeroplosslngen uit te wer
ken tot op tracekeuzeniveau. De wet speciftceert immers dat 'redelgkenvys in be
schouwing te nemen altematieven' in het MER moeten worden bezien. 
De Commissie vindt dat de regionale directies van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (als initiatiefnemer) weI moeten aangeven, in hoeverre bus- en trein
verbindingen kunnen biJdragen aan een oplossing. Zij meent ook dat niet in rede
lijkheid kan worden gevraagd om traces voor treinverbindingen uit te werken of 
om dienstregelingen van busverbindingen aan te geven. 

In haar advies voor rtchtliJnen voor de corrtdorstudle Amsterdam - Almerej'l Gool heett de Commissie 
gesteld, dat de probleemstelling zo moet te worden geformuleerd. dat concrete maatregelen in de s reer 
van openbaar vervoer deel ult kunnen maken van alternatleven. ZIj heett daarblj aangegeven. dat van 
elk alternatief de realiteltswaarde en eiTectivitelt moet worden aangegeven, plus een schattlng van de 
kans dat maatregelen kunnen worden gerealiseerd - waarbij de realisatle mede afhangt van andere 
partijen. 

Beantwoording van de vraag: 'Welk aandeel kan het openbaar vervoer Ieveren biJ 
het oplossen van de knelpunten?" zal dus altiJd noodzakelijk zijn. In principe ziJn 
hier twee antwoorden voor mogeUjk. 
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<D In een extreem geval kan blijken. dat de knelpunten op de wegverbinding ge
heel kunnen worden opgelost met openbaar vervoer; het tracebesluit kan dan 
inhouden. dat er geen nieuwe weginfrastructuur wordt aangelegd en dat de 
openbaar-vervoermaatschappijen wordt verzocht om plannen uit te werken 
voor verbetering van de openbaar-vervoersverbindingen. 

® In de meeste projecten blijkt het openbaar vervoer te kunnen helpen om de 
problemen op te lossen. maar niet voldoende om verbetering van de weginfra
structuur overbodig te maken. In het MER moet dan worden bekeken. welke 
combinaties van oplossingen relevant zijn voor de besluitvorming. 

In beide situaties kan het echter zijn dat de mogelijke openbaar-vervoeroplossin
gen ongewenste milieugevolgen met zich meebrengen. Het is bijvoorbeeld denk
baar. dat snel duidelijk is. dat openbaar-vervoeroplossingen alleen mogelijk zijn 
via doorsnijding van een zeer waardevollandschap. 
In aIle gevallen 1s behandeling van openbaar-vervoeroplossingen in het MER zin
vol. omdat ook die informatie relevant is voor de afweging. of de knelpunten kun
nen worden opgelost met extra inzet van openbaar vervoer. dan weI of er extra 
weginfrastructuur moet worden aangelegd. Met andere woorden: de openbaar
vervoerinformatie is relevant voor een oordeel over de noodzaak in te grijpen in de 
weginfrastructuur. 

Bij die afweging ligt in deze gevallen het zwaartepunt op het strategisch niveau: 
de afweging kan worden gemaakt zonder dat de exacte traces van (nieuwe ofver
brede) wegen ofrail-/busverbindingen zijn uitgewerkt en zonder dat de exacte 
landschappelijke effecten van deze nieuwe/verbrede verbindingen in de afweging 
worden betrokken. 
Op dat strategtsche niveau kan de informatie over emissies en globaal oppervlak
tebeslag voldoende milieu -informatie bieden voor een afweging. Daarnaast zal ook 
de realiteitswaarde van oplossingen een rol spelen in de afweging. 
Dit betekent. dat in dit type trajectnota/MER in feite twee vragen aan de orde ko
men: 

<D Wat voor type openbaar-vervoeroplossingen en wat voor type wegoplossingen 
kunnen helpen om de geformuleerde knelpunten op te lossen? (strategtsche 
afweging). 

® Waar kunnen de wegoplossingen worden gesitueerd (tracekeuze) en hoe kun
nen ze worden uitgevoerd? 

Op basis van deze overwegingen heeft de Commissie gekozen voor de volgende be
nadering in haar richtlijnenadviezen in die gevallen waar RWS de enige initiatief
nemeris: 
Het MER moet duideLyk maken. in hoeverre openbaar vervoer een bydrage kan le
veren aan het oplossen van de problemen. Belangrgk is na te gaan, of de verbete
ring van de bestaande weginfrastructuur of de aanleg van nieuwe weginfrastruc
tuur kan worden beperkt. 
Oplossingen met openbaar verooer hoeven niet tot op hetzelfde detailniveau te wor
den uitgewerkt als oplossingen (altematieven of varianten) voor de weg infrastruc
tuur; ook hoeven de milieu-eIfecten van openbaar-verooeroplossingen slechts glo
baal te worden aangegeven. 
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4.3 Slotopmerking 

Het SW2 tracht de beleidsdoelstellingen leejbaarhetdsverbeterfng en berelkbaar
hetdsverbetering te laten doorkIinken in alle projecten die binnen dit beleidskader 
worden uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren zouden alle act()ten bij de besluit
vorming betrokken dienen te zijn. Doordat dit niet bet geval is, ontstaat een sub
optimale sltuatie bij bet ultvoeren van m.e.r. voor concrete projecten. 
Om, gegeven deze situatie, zoveel mogeUjk recht te doen aan de beleidsdoelstellin
gen van bet SW2 is de Commissie van menlng dat in een trajectnota/ MER de 
noodzaak van individuele projecten tet discussie moet kunnen staan en voor ieder 
project minimaal op een strategiscb niveau, de rol van openbaar vervoer bij bet 
zoeken naar oplossingen zicbtbaar gemaakt dient te worden. 
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5. 

5.1 

5.2 

AANvuLLiNG OP BET MILlEU-EFFECTRAPPORT 

Inleiding 

In haar toetsingsadviezen geeft de Commissie aan of een MER voldoende informa
tie bevat om het milieubelang volwaardig bij de besluitvorming te kunnen laten 
meewegen. Wanneer de Commissie van mening is dat in een MERinformatie ont
breekt, adviseert zij aanvullende informatie te verschaffen. 
Ontbrekende informatie kan in twee categorleen worden onderverdeeld: 

CD Informatie die van essentleel belang is om verantwoord een besluit te kun
nen nemen. In het toetsingsadvies wordt aangegeven dat het MER "onvol
doende lnformatle" bevat. In dat geval adviseert de Commissie de informatle 
direct in de vorm van een Aanvulling op het MER te verstrekken. In 1994 
heeft de Commissie bij 21 % van de toetsingen geadviseerd het MER direct 
aan tevullen. 

@ Niet essentieel voor een verantwoorde besluitvorming. De Commissie geeft 
aanbevelingen hoe met de ontbrekende informatie in de verdere besluitvor
ming rekening kan worden gehouden. Zij adviseert om de ontbrekende infor
matie bij de (ontwerp)vergunning ofhet plan te verschaffen of de informatie 
via een evaluatieverslag (zie § 7.9 van de Wm) te leveren30

). 

Dit artikel geeft aan de hand van voorbeelden uit 1994 een aantal overwegingen 
die de Commissie hanteerde in gevallen waarbij zij adviseerde om een MER direct 
aan te vullen (categorle 1). 

Overwegingen bij het vragen van een aanvulling 

Bij de beoordeling van een MER hanteert de Commissie het volgende algemene 
toetsingskader (artikel 7.10 van de Wm): 
• de vereisten waaraan een MER moet voldoen; 
• de rlchtlijnen voor de inhoud van het MER die zijn vastgesteld door bevoegd 

gezag; 
• de eis dat het MER geen onjuistheden bevat. 
Als resultaat van de toetsing op deze vereisten geeft de Commissie aan, in hoever
re extra milieu-informatie noodzakelijk is voor het nemen van een verantwoord 
besluit. 

Hieronder staan een aantal voorbeelden die aangeven hoe de Commissie het toet
singskaderin de praktijk operationaliseert. Bij iedervoorbeeld worden overwegin
gen genoemd die bij de toetstng van dat MER van belang waren. De voorbeelden31

) 

zijn gegroepeerd per onderdeel van het MER. zoals aangegeven in artikel 7.10 van 
deWm. 

30 Bij de laatste manier van informatleverstrekktng (via het evaluatleverslag) gaat de Commissie ervan uit dat de lni
tlatlefnemer de ontbrekende informatle met in de fase van de besluitvormlng kan verzamelen. 

31 Zle voor uttgebrelder beschrtjvingen van de voorbeeldprojecten bij1age 7 van dit jaarverslag. 
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• Probleemstelllng en doel 

ECN opslagloods radioactief afval te Petten (N -H) (project 494) 

In het MER was de noodzaak voor volledige benuttlng van de capaciteit van de op
slagloods van ECN te Petten niet duidelijk gemaakt. Daarnaast ontbrak voor de 
reeds opgeslagen radioactieve afvalstoffen, en voor de afvalstoffen die nog zullen 
worden opgeslagen, informatie over hoeveelheden, herkomst, samenstelling, stra
lingsniveau en vervaltijden. Omdat de regering de keuze he eft gemaakt voor een 
centrale opslagplaats van radioactieve afvalstoffen bij de Centrale Organisatie 
voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele yond de Commissie deze gegevens es
sentieel voor de beoordeling van de noodzaak voor tijdelijke opslag in Petten. Hoe 
het voornemen zich verhield tot het regeringsstandpunt was niet goed inzichtelijk 
gemaakt in het MER. Bij de aanvulling yond een wijziging van het voornemen 
plaats. Het gewijzigde voornemen richt zich op de tijdel~ke opslag van die hoog-ra
dioactieve afvalstoffen, die binnen vijf jaar vervallen tot laag- of middel-radioactie
ve afvalstoffen. Na deze termijn kan alsnog afvoer naar de centrale opslag van 
COVRA plaatsvinden. AIle andere radioactieve afvalstoffen zullen direct worden 
afgevoerd naar de COVRA. 

De volgende overweglngen waren bij de toetsing van belang: 
Bij (schijnbare ofvermeende) strijdigheid van het voornemen met het over
heidsbeleid dient het MER inzicht te verschaffen in de achtergronden en mo
tieven van deze (schijnbare/vermeende) strijdigheid. 
De keuze van altematieven in het MER moet volgen uit de probleemstelling 
en hetdoe1. 

• Voorgenomen actlvltelt en altematleven daarvoor 

Integraal milieu-eifectrapport &hiphol en omgeving (IMER) (project 334) 

De Commissie was van mening dat uit de inspraak twee mogelijk goede baanalter
natieven naar voren kwamen die in het MER niet waren uitgewerkt. Deze dienden 
alsnog gelijkwaardig te worden uitgewerkt en bekendgemaakt en aan inspraak 
onderworpen te worden. 

De overweging die hier werd gehanteerd was: 
Het MER dient een compleet overzicht te bevatten van de reele oplossmgsmo
gelijkheden. 

• Bestaande toestand van het milieu 

Baggerspeciestortplaats Amerikahaven Amsterdam (project 417) 

Op de baggerstortiocatie is reeds een grote hoeveelheid bagger gestort. Het betreft 
een gedoogsituatie. Het MER geeft onvoldoende inzicht in een aantaI onderwer
pen, met name de hoeveelheid en aard van de reeds geborgen stoffen. De aard en 
verspreiding van de reeds bestaande verontreinigingen (door de reeds gestorte af
valstoffen) in vooral het grondwater was niet dUidelijk gemaakt en daarmee ont
brak het inzicht in de toekomstige verspreiding van verontreinigingen. Geohydro
logisch en geochemisch gezien is de bestaande toestand zeer complex. De Com
missie yond dat meer inzicht moest worden verschaft in de bestaande milieu toe
stand omdat de kennis over de ernst van de grondwaterverontreiniging noodzake
lijk was om een goede afweging te maken (bijvoorbeeld in de vonn van extra maat-
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regelen om verspreiding te voorkomen). In de aanvulling op het MER kwam de ini
tiatiefnemer aan een aantal kritiekpunten tegemoet, maar gaf nog steeds geen be
schrijvingvan de bestaande milieutoestand. Dit leidde tot een negatieftoetsings
advies. 
Uit dit voorbeeld blijkt het belang van een goede beschrijving van de bestaande 
milieutoestand, bijvoorbeeld met het oog op de toe te passen milieubeschennende 
maatregelen. . 

De overweging die in dit gevalleidde tot het vragen van een aanvulling was: 
Kennis over de bestaande milieutoestand en de ontwikkeling daarvan is 
noodzakelijk om de voorgenomen activiteit te kunnen ontwikkelen en milieu
gevolgen te kunnen voorspellen . 

• Gevolgen voor het mUieu 

Integraal miUeu-effectrapport Schipholen omgeving (IMER) (project 334) 

De Commissie was van mening dat het IMER op een aantal punten aangevuld 
diende te worden. Twee voorbeelden hiervan waren: 

De geluidberekeningen voor nachtelijk vlieglawaai waren uitsluitend uitge
voerd overeenkomstig de in 1994 vastgestelde nieuwe norm terwijl het duide
l~k was, dat buiten de contouren van deze norm nog aanzienlijke effecten zul
len optreden. 
Het bleek dat verschillende aannames waren gebruikt voor de geluidsniveau
en de externe-veiligheidberekeningen. BiJ gelijke aannames bleek dat een van 
de milieu -indicatoren voor externe veiligheid vim positief naar negatief zou 
omslaan. 

Bij het nagaan van de noodzaak van een aanvulling op dit onderdeel heeft de Com
missie zich met name laten leiden door de vraag of nieuwe informatie van invloed 
kon zijn op de onderlinge rangschikking van de alternatieven en daarmee op de 
besluitvorming. Zij achtte verantwoorde besluitvorming niet mogelijk zonder uit
werking van deze informatie. 

Doorslaggevend was hier de overweging: 
Informatie in het MER (bijvoorbeeld uitkomsten van berekeningen of toege
paste voorspellingsmethodiek) mag niet zo onvolledig of onjuist ziJn dat: 

de volgorde van de alternatieven in de milieuscore kan veranderen; 
de score van kwantitatieve milieu-indicatoren kan omslaan van positief 
naar negatief of omgekeerd32

]; in dit voorbeeld bleek dit voor externe vei
ligheid het geval te zijn . 

• VergeUjking van altematieven 

Locatiekeuze ajvalberging Eindhoven (Zuid Oost -Brabant) (project 428) 

De Commissie had kritiek op de wijze waarop de beschreven effecten werden ge
waardeerd in de vorm van scores. Voor een aantal aspecten werden verschillende 
toetsingscriteria gebruikt. Bovendien werden de scores onvoldoende gemotiveerd 
en geformaliseerd, waardoor ze niet meer controleerbaar waren. Dit betekende dat 

32 Deze criteria hebben ook te maken met het onderdeel Vergel1jldng van altematleven' (namel1jk het veranderen van 
de rangorde van de altematleven). 
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5.3 

de voorkeursvolgorde van de locaties ter discussie zou kunnen staan. In de aan
vulling leidde herwaardering en herberekening tot een wezenlijke verandering van 
de voorkeursvolgorde van de altematieven. 

De overweging die hier werd gehanteerd was: 
Bij het op juiste wijze gebruiken van criteria zou de volgorde in de altematie
yen wezenlijk kunnen veranderen. Dit is de grondslag voor elke zorgvuldige 
besluitvorming . 

• Leemten in kennis 

GFr-composteringsinrichting Duiven (project 378) 

De gegevens in het MER over de geuremissie waren ontleend aan de aannames uit 
het MER voor de compostering PURVA (1989). Inmiddels werkte deze installatie 
en ook op andere plaatsen werd de composteringsmethode in de praktijk toege
past. AI in eerdere adviezen had de Commissie kenbaar gemaakt dat praktijkerva
ring in composterings-MER'en een belangrtjkere rol moest spelen dan een meer 
theoretische onderbouwing van de geuremissies. In de onderhavige situatie was 
bekend dat recentelijk metingen waren verncht bij vergelijkbare bestaande in
stallaties. Derhalve adviseerde de Commissie een aanvulling waarin op basis van 
praktijkinformatie de geuremissie diende te worden onderbouwd. 

De Commissie accepteerde hier geen leemten in kennis voor geuremissies meer 
omdat praktijkgegevens beschikbaar waren. Vit de nieuwe gegevens bleek dat de 
te verwachten geuremissies hoger zullen uitvallen en dat aanvullende maatrege
len aan de installatie gewenst zijn. 

De overweging die hier werd gehanteerd is: 
Wanneer recente praktijkgegevens over de belangrijkste milleugevolgen van 
een activiteit bekend en beschikbaar zijn, dienen deze te worden gebruikt. In 
deze gevallen mag deze informatie niet ontbreken of worden opgegeven als 
Ieemten in kennis. 

Procedure in de praktijk 

Wanneer de Commissie tijdens de toetsingsperiode concludeert dat een aanvul
ling noodzakelijk is, maakt zij dat kenbaar aan het bevoegd gezag. Het bevoegd ge
zag voIgt dan in de huidige praktijk twee wegen: 

<D Het bevoegd gezag vraagt de Commissie de advisering op te schorten om de 
initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op te steBen. De 
initiatiefnemer is net als bij het MER verantwoordelijk voor de inhoud van de 
aanvuBing. De Commissie baseert haar uiteindelijke advies op het MER in
clusief de aanvulling. 

@ Het bevoegd gezag vraagt de Commissie het negatieve advies weI uit te bren
gen. Dit is nog niet vaak gebeurd, maar het lijkt erop dat bevoegde instanties 
in toenemende mate voor deze mogelijkheid kiezen in plaats van opschorten 
van de advisering. Het toetsingsadvies over de uitbreiding van de Luchthaven 
Schiphol is hiervan een voorbeeld. Het voordeel hiervan is dat voor insprekers 
duidelijk is op welke gronden een aanvulling is gevraagd. 
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De inspraak op het MER is wettelijk geregeld; voor inspraak op een aanvulling be
staan geen wettelijke vereisten. TIjdens de kamerbehandeling van de wijziging van 
de m.e.r. -regelmgsa] heeft de regering, in aansluittng op de wensen van de provin
des, de wens uitgesproken een flexibele regeling te treffen voor de aanvulling. 
Begin 19951s door de minister van VROM, mede namens de minister van LNV, het 
RichtsnDeT aarwulUngen op een mUieu-effec'trapport bekendgema.akt34). 

33 KamerstukII 1991-1992, 2260Bnr. II. 

34 Zle ook § 2.1.3 van dlt jaarverslag. 
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DEEL 3: BIJLAGEN 

1. Lijst van leden van de Commissie voor de milieu-effectrapportage in 
1994. metwoonplaats 

2. Lijst van personen die in 1994 zijn opgetreden als adviseurs voor de 
Commissie. met woonplaats 

3. Samenstelling van presidium en secretartaat van de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage in 1994 

4. Samenstelling van het bestuur van de Stichting Bureau COmmissie voor 
de milieu-effectrapportage in 1994 

5. Lijst van de door de Commissie voor de milieu -effectrapportage in 1994 
uUgebrachte adviezen 

6. Overzicht van procedures: stand van zaken per 31 december 1994 

Bijlage 7 is niet in dit deel van hetjaarverslag opgenomen. maar is afzonder
lijk gebundeld. 

7. Beschrijving van projecten: stand van zaken per 31 december 1994 
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BLJIAGEI 

UJst van leden van de Commlssle yoor de mWeu-effectrapportage in 1994. 
met woonplaats 

dr. iT. F.G. van deD AaraeD te Weerselo 
prof.dr.iT. J.F . .\gema te 's-Gravenzande 
iT. J.W. Aallak te Apeldoorn 
ing. W.G. BeeD te Schiedam 
drs. J.W. Beljel'llbergeD te Kerkwerve 
dr. AJ. BeIDtema te Doorn 
dr. E.P.H. Belt te Vicksburg (USA) 
dr. JA VID deD Berg te Zeist 
prof.drs. P.J. van dea Berg te Voorschoten 
prof. dr. iT. E.W. Bijker te Maasslws 
prof. iT. C. Bijkerk te Rhenen 
iT. M.G.M. dea BlankeD te HeUoo 
dr. W. Bleutea te Schalkwijk 
dr. E.F. Blokker te Rotterdam 
dr. iT. D.E. BORl-Vedder te Rotterdam 
prof.dr. J.S.M. Bolelj te Wageningen 
dr. J.P. Booa te Den Burg 
AP.H.M. Booaman te Brunssum 
iT.G.BoonzaaijerteTUburg 
prof.dr. K. Bouwer te Heillge Landstlchttng 
proUr. L.J. BralBer te De Lier 
ir. J.J. Bruia te Rotterdam 
iT. H.S. Buijteahek te Deventer 
prof.dr.iT. P.J .H. Bulltjel te HUversum 
iT. P.M. Bull te Utrecht 
dr. K.J. CaDten te Apeldoorn 
prof. dr. L.A ClareDburgte Pljnacker 
prof. dr. F. Colija te Wohrden (0) 
H. Compaan te 's-Gravenhage 
dr. L.A Coaradl te Houten 
dr. J.W. Coplul Peereboom te Nijmegen 
dr.1r. W.J. Coumanl te Weert 
iT. W. Cramer te Woubrugge 
prof. dr. iT. J.C. VID Dam te Pljnacker 
dr. N.M.J.A Dankel'll te Den Burg 
ir. H. Dljbtra te Zetten 
iT. AH. Dlrltzwager te Lelystad 
ing. AJ. Dragt te Leusden 
dr. J.M. Dreel te Haarlem 
dr. P.P.J. DrlelBea te Zoetermeer 
iT. J.H.A. DrlelleD te Stellendam 
iT. J.C.H. Droit te Hellevoetslws 
iT. W. van DuljveDboodea te Woudenberg 
ir. L.E. Duvoort-van Eagers te Amersfoort 
ir. B.Th. Eeadebak te Oosterbeek 
ing. C.L. Eeakema teTynaarlo 
drs. H.C. Eerea. te Utrecht 
dr. H. Eljlaekers te Wageningen 
prof. dr. D. Eisma te Bergen aan Zee 
drs. M. Epema-Brugman te Puttershoek 
ing. J .L.J. van Es te 's-Gravenhage 
dr. J.H. Ettema teAmsterdam 
dr.iT. AJ. Flach te Overveen 
prof. iT. D.H. FrlellagteAlmere 
iT. G.C. Gelderblom, gen.maj. b .d . teZoetermeer 
dr. J.A. Goedkoop te Bergen 

iT. G. Graldst te Doorn 
dr. AJ. de Groot te Groningen 
dr. AP. Grootjanl te Groningen 
dr. H. de Haan te Lemmer 
prof. dr. iT. F.AM. de Haan te Wageningen 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
kol. b.d. G.H. Hagea te Breda 
dr.iT. H. Bars.ema te Renkum 
iT. W.J. Heljaea te Roosendaal 
drs. C.J. Hemker te Amsterdam 
prof. dr. P.Th. Headersoa te Maastricht 
prof.dr.iT. Ch.F. Headrlb te Vlaardingen 
prof.mr.dr. E.F. tea Heuvelhofte Rotterdam 
iT. H.Ch.M. Heyalng te Amsterdam 
drs. D. van der Hoek te Bennekom 
dr. iT. J. Hoeb te Wageningen 
prof. dr. iT. J. de Hoogh te Wageningen 
prof. dr. L. Hordijk te Hoogland 
iT. C. Hordljk te Delft 
iT. A Th. tea HouteD te Wageningen 
dr. H.J. Hueek te Delft 
prof. dr. EA Hutlman te Pu1fl1jk 
ir. Chr.J. Huyskeas te Dommelen 
iT. P. Ike te Groningen 
prof.mr. J.H. Jans te Almere 
ing. RP.M. JanBea te Hazerswoude-dorp 
dr. R JanSBeD te Amsterdam 
dr. iT. J .MA JanSBeD te Wageningen 
dr. W. Joeaje te Wageningen 
ing. LAB. de Joag te Boskoop 
dr.iT. J.P.Th. Kalkwljk te Benthuizen 
iT. J.P.G. van de Kamer te Dwven 
iT. H.N. Kerdijk te Groningen 
drs. W.J. ter Keurs te Voorschoten 
iT. A Klestra te Boxtel 
dr. iT. A K1apwtjk te Bennekom 
drs. C.E. KleljD te Eijsden 
iT. F.R K1eta te Ouderkerk a/ d Amstel 
iT. W. K1ela te Lochem 
drs. RH.J. K10k te Amersfoort 
prof.dr. J.H. Koeman te Wageningen 
ir. B.N. de KODlng te Rhoon 
prof.1r. J.H. Kop te Leersum 
dr.iT. I. W. KOlter te Bennekom 
iT. B.G. Kreiter te Putten 
drs. J.W.M. Kuljpers te Berkel en Rodenrtjs 
drs. RH.D. Lambeek te Kapelle 
prof.mr. C. Lambers te Opende 
ir. P.H.R Laagewegte Pljnacker 
mr.ir. J .AM. van der Lee te Hemmen 
prof.dr.iT. J. Leeatvaar te Lelystad 
prof. dr. iT. H.N. van Ller te Kesteren 
prof.dr. L. Lijldema te Renkum 
dr. H.J. Lladeboom te Den Burg 
iT. L.P.M. Llassea te Epe 
ir. J .A. LUning te Rhenen 



prof.mr. D.A Lubach te Lutjegast 
drs. H.RJ. van Maanen teAmersfoort 
C. van Maanen te Wormerveer 
prof.dr.fr. F.M. Maae te Breda 
fr. AD. Maler te Leiden 
W.AS. van Meel te Zwolle 
dr.1ng. A von Meier te NieuwVennep 
fr. P.G. MeijerteVught 
lng. W. Metjnen te Utrecht 
ing. J.A. Mertene te Tilburg 
drs. RG. Mee te Leiderdorp 
dr.fr. M.G. Mey te Delft 
ir. N. Molenaar te Bilthoven 
drs. RH.J. Mooren teArnhem 
prof. dr. L.R Mur te Vinkeveen 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
ir. K. Nije te Amersfoort 
prof. dr. P. Ntjkamp te Leiden 
drs. J.P.J. NtjeBen te Brielle 
dr. G. M.RA van Oort te Zetst 
ir. W.A OoeUog te Leidschendam 
dr. P.F.M. Opdam te Utrecht 
ir. A Paape te Voorschoten 
ing. P.M. Peeten te Haarlem 
It.kol. b.d. W. Pen te Leiden 
ir. P.AR Poet van der Bure te Oostvoorne 
ie. P. YIUI iWugeiruoij ie i.eiderdorp 
dr.1r. P.E. Rtjtema te Wagentngen 
prof. dr. J. Rloeelberg te Putten 
dr.fr. N.P.H.J. Roorda van Eljeioga te Delft 
ing. C. Rooe te Apeldoom 
fr. E .Ph.J. de Rutter te Nootdorp 
prof.dr.fr. W.H. Rulkene te Wagentngen 
mr. D. Samka1den teAmsterdam 
ir. J.B.R van der Schufte Apeldoorn 
fr. RP.H.P. van der Schane te Bennekom 
dr. R SchUt te Hilversum 
ir. P.T.H. Schure te 's-Hertogenbosch 
drs. AA SeiD te Ede 
ir. D.F. SiJmone te Amsterdam 
ir. D.L.H. Sieboe te Abcoude 
dr. W.A Smit te Denekamp 
drs. J.H. Smittenberg te Irnsum 
ir. K.AA. van der Spek te Amersfoort 
ir. J.C. Stane te Gouda 
ir. J.H.AM. Steenvoorden te Bennekom 

drs. J.W. SteUlngwerffte Boskoop 
prof. dr. C.W. StortenbekerteArnhem 
fr. T. Teeuwen te Amersfoort 
prof.fr. M. Tele te Eindhoven 
prof. dr. J.H.J. Tenrindt te Leusden 
drs. S.P. TjaUloeli te Gouda 
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Thorn 
prof. dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam 
prof. dr. H.A Udo de Haee te Leiden 
ir. H. Vaeeeen te Zevenaar 
dr. J. Veen te Wenum-Wiesel 
ir. AF. iD 't Veld te Warnsveld 
fr. A Verbeek te Ugchelen 
mr. P.J. Verdam te Bilthoven 
fr. J.H.G.VerhaeenteWagentngen 
drs. R Verhoefte Schagen 
fr. J.J. Vermetjden te Gulpen 
ir. W.J. Vervetjee te Middelburg 
prof.drs. J.AJ. Vervloet te Bennekom 
dr. W. van Viereeen te Bennekom 
fr. J.J. ViDj6 te Emmeloord 
mr.ing. AH. Vitters te 's-Gravenhage 
prof. dr. C.AJ. Vlek te Onnen 
fr. A.W. van der Vlies te Zwijndrecht 
dipl.ing. K.P. VoUmer te Rijswijk 
ing. F. van Voorneburg te Apeldoorn 
ors.lng . .J .tl. voe te Almere 
prof.fr. J.J . van der Vuunt de Vriee te Aerdenhout 
dr. N.P.J. de Vriee te Grontngen 
fr. P. Vrijlandt te Wageningen 
prof.1r. A.F. van Weele te Stolwijk 
prof.mr. J. Weeeel te Noordwijk 
dr. A.A.E. Wlbowo te Amsterdam 
drs. J. Wlertz te Houten 
prof.fr. H. Wlggerte te Arnhem 
dr. G. van Wlrdum te Wijk bij Duurstede 
drs. P. Winkel te Voorschoten 
fr. P. H.J. de Wringer te Leiden 
fr. A.J .A. Zaat te Oegstgeest 
fr. F.J. Zandvoort te HendrtkldoAmbacht 
prof. dr. J.Th.F. Zimmerman te Bergen 
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BLJLAGE2 

Ujat van penoaea die In 1994 dja opgetredea ala adYiseur voor de Comm'uie. 
met wooaplaata 

ir. H.F.M. Auta te Renkum 
drs. W. Altenburg te Grorungen 
ir. AM.M. AD.ema te Apeldoorn 
dr. J .H. ADtboDla.en te Putten 
ir. C.J.M. AD.lon te Amersfoort 
drs. G.J. Baaljena te Dwingeloo 
dr. C.W. Backea te Aken (0) 
dr.ir. P.J.TTIUlBuel teWagerungen 
dr. A Barendregt te Voorthuizen 
ir. S.J. Bennema te Zwolle 
J .J. TaD den Berg te Warntsveld 
dr. J .H. TIUl den Berg te Zeist 
drs. L. BlJlmuen te Gortnchem 
dr. G.J. TaD BlokllUld te Maurlk 
ir. G. Blom te Wageningen 
drs. T.J. Blonk te Gouda 
ir. S.M. Bodmer-Slula te 's-Gravenhage 
ir. D.A. Boogert te Naarden 
dr.ir. M.M. Boone te Zoetermeer 
ir. AT. de Bont te Schalkhaar 
ir. AP. Bot te Rotterdam 
mg. P. F.J. BrlUld.en te Leiden 
R Brink te Wijchen 
ir. A.P.M. Brob te 's-Hertogenbosch 
P.C. de Bruljne te Bergen 
dr. AM.H. Brunatlng te Wageningen 
prof. dr. J. Bult te Utrecht 
ir. M. TIUl Buuren te Wagerungen 
drs. F.AM. Claea.en te Lelystad 
mg. C. Coenrady te Barneveld 
prof.dr.ir. J.C. TIUl Dam te Pijnacker 
ir. J. DaTld.e te Bennekom 
ir. 1). Deelatra te Delft 
mg. J. Dekker te Krtmpen aan de Lek 
ing. B. Delmee te Diemen 
ir. AJ. TIUl DlJk te Ubbergen 
ing. J.A TIUl Dommelen te Rumen 
ir. N. TIUl Dooren te Utrecht 
ir. W.J. TaD Doorn te Purmerend 
drs. P.J.L. TIUl den Drlea te Lichtenvoorde 
ir. R TIUl Duln te Emst 
ir. W. TaD Eck te Ede 
dr. G. T.M. TIUl Eck te Middelburg 
ir. P. TIUl Eck te Leiden 
mg. J. TIUl Erkel te Loenen (GId) 
dr. F.H. Everta te Grorungen 
mg. R Faa.en te Dronten 
ir. M.J. Fabery de Jonge te GorsseI 
ir. Y.C. Feddea te Amsterdam 
dr. J.A Field te Wagerungen 
dr. L.M. Fllervoet te Nijmegen 
ir. G.J. F16r1ln te Yelp 
ir. M. Geen.e te Zwijndrecht 
mr.dr. H.J.A.M. TIUl Geeat te NiJmegen 
ir. A Geuze te Rotterdam 
ir. C. TaD der Glea.en te Du1ven 
drs. C.P. GlJaberta te N~megen 
mg. P. de Graafte Amsterdam 
prof.dr.ir. J. de Graauw te Zoetermeer 

prof. dr. J.M. TIUl Groenendael te Bennekom 
ir. J.R GroenhutJ.e te Bunnik 
ir. H.J. TIUl Grol te Bergen 
mg. G.A Guchelaar te EmmeIoord 
ir. J.H.J. TIUl derGun te Schalkwijk 
ir. W. de Haa. te Bennekom 
drs. J.J .F.M. TIUl Haeren te Nijmegen 
drs.mg. F. Hagg te Alkmaar 
ir. D. Bambuia te De BUt 
mr. Th.J .M. Hanou te Hendrtk Ido Ambacht 
mr. L. Hartbolt te Capelle aan de IJssel 
drs. AC.P.M. TIUl der Heljden te Vught 
ir. G.J. He1llnga te Enschede 
ir. C.M.L. HermlUla te Wageningen 
G.F.W. Hemareen te Utrecht 
drs. J.J .M.B. Heuer te Haps 
drs. J.H. Hoogendoom te Epse 
drs. T.H.H. Houben te Nijmegen 
mg. RJ. Douben te Houten 
drs. AJ.M. JIUl.en te Culemborg 
drs. S.RJ. JIUl.en te Doorwerth 
drs. AL. de Jong te Amstelveen 
dr. J. Jozlu.e teApeldoorn 
ir. F.A TIUl de Kant te Maastricht 
ir. W.H.AM. KeIJ.era te Amsterdam 
ir. G.W.A Keurentjea te Roermond 
drs. AP. de Klerk te Mlddelburg 
drs. C. KlIck te Zaandijk 
ir. M.L. de Knegt te Rotterdam 
ir. A TIUl der Knijffte M1ll1ngen aan de RiJn 
ir. J .I.A Koene te Wagerungen 
ing. P.A. Koera te 's-Gravenhage 
dr.ir. M. Kok te Hattem 
ir. W.J.M. Konzte 's-Hertogenbosch 
drs. M.A KoolmlUl te Utrecht 
drs. F.B.J. KoopsteArnhem 
dr.ir. J.AM.M. Kopa teArnhem 
prof.ir. J .L. de Kroea te HUversum 
H.C. Krombout teArnhem 
jm.ir. A.J. LamIUl Trip te Breda 
drs. A TIUlLeerdam te Utrecht 
ir. W.E. TIUl Llerop te Hoogland 
drs. E.W. Llndeijer te Utrecht 
ir. E.A.J. Lulten te 's-Hertogenbosch 
ir. AJ .G. TaD der Murel te Zutphen 
ir. B. P. TIUl Marie te Dieren 
drs. H. de Mara te Utrecht 
ir. J.H.B. te Marvelde te Dordrecht 
lng. AG. Meijer te Emmen 
ing. P.J. Meijer te Lunteren 
dr.ir. C. Melnardl te BUthoven 
dr. J. T. MeuiemlUla te Maarssen 
ir. J. Meyna te Halle (8) 
drs. A Molenaar te Utrecht 
prof.ir. A.G. Montfoort te Soest 
ir. J.H.C. MWachlegel te Zeist 
dr.ir. J.H. TIUl Nlejenbuia te Bennekom 
ir. L. TaD NleuweDhulJ.e te Utrecht 
drs.mg. J.W. Nleuwenbuia te Oudorp 



J .G. NlpteWolfheze 
1r. J.P.M. van Noorden te Utrecht 
dr. Ed.F. Nozeman te Castricum 
ir. T.N. Olsthoorn te Heemstede 
ir. D.C. vaoOoljen te Dongen 
drs. J .L.P.M. van der P1uym te Deventer 
1r. E.H. Poelstra te Amsterdam 
ir. RJ. Post te Deventer 
1r. AG. Posthumus teTwello 
dr. C.E. Rasmussen te 's-Gravenhage 
drs. C.C.D.F. van Ree te Voorschoten 
1ng. J. Reinders te Emmeloord 
drs. J . Renes te Wageningen 
ir. S. Klemens te 's-Gravenhage 
1r. F.H.J. Rodewijk te Rijswijk 
1r. H. Rogaar te Wageningen 
drs. N.M. de Roolj te Ble1sw1jk 
1r. K. de Rulter te Ede (GLD) 
ir. J.RAG. 8chepman te Deventer 
1r. G.J. 8chlereck te Dordrecht 
drs. M. Schmitz te Baambrugge 
1r. M.B. 8ch6ne te Assen 
dr. P.P. 8chot teAmsterdam 
ir. F.J. 8chuurman te Deventer 
prof. dr. W. SeiDen te Utrecht 
ir. J .L.Th. Slepman teVught 
drs. AH.J.T. Slepman te Vught 
drs. H.M. Slaats te Vught 
ir. E.J.J. van Slobbe te Wageningen 
drs. L.E. Snulf-Verwey te Zaandam 
ir. H.E.M. Stassen te Oldenzaal 
1ng. L. Sterkman te Dordrecht 
1ng. G. van der Sterre, Msc te Oosterbeek 
ir. B.G.M. Strootman te Utrecht 
A Struljk te Giessenburg 
dr. K.V. Sykora te Wageningen 
1r. RJ. Swanenburg de Veye te Alkmaar 
1r. J .B.A.A. Taka te St. Mich1elsgestel 
mr. A Tchernoff te Bllthoven 
1r. J. Termorshulzen te Ble1swijk 
1ng. H.W.J. Thoonen te Elst (GLD) 

1ng. W.J. Tlchelman te Son en Breugel 
ir. RA van TUbarg te Dordrecht 
1ng. W.G.J.M. van Toogeren te Raalte 
1r. D. van derVaik te Balkbrug 
1r. J.P.M. van Veeleo te 's-Hertogenbosch 
drs. J.M. Veeken te Ze1st 
drs.1ng. P.H. Veeo te Soest 
drs. U. VegterteGroningen 
drs. R Veltmtm te Zwolle 
1r. B.L. van de Ven te Leusden 
dr.ir. C.W. Versluljs te Bllthoven 
drs. H.A VI~e te Overveen 
1ng. RL. Vogel te D1eren 
prof.ir. J. Volmullerte Drtebergen-Rijsenburg 
prof. dr. J.H. Voogd te Roden 
ir. M.E. Voskeos-Drljver te Ze1st 
ir. L.J . T. de Vreede te Grave 
1ng. A Vrlellnk te Veendam 
ir. E. de Vries te Delft 
prof.ir.drs. J.K. VrlJUog te Rotterdam 
1ng. H.W. de Vroome te Assen 
drs.1ng. P.A vao Vugt te Capelle aan den IJssel 
ir.J.C. WardenaarteArnhem 
dr. M.J. Wassen te Haarlem 
prof.ir. K.J. Weberte 's-Gravenhage 
1r. W.T. van WlJk te Leersum 
1ng. E. Wymeoga te Veenwouden 
prof dr. PAW.,] . d~ W!!d~ te De!! Burg 
1r. J.J. van WWlgenbure te Amsterdam 
1ng. H.S. Wolfte Alphen aan den Rijn 
ir. J.W. Wormgoor te Apeldoorn 
ir. E.F.H. van Wouden te Bllthoven 
dr. ir. G. Zeeman te Wageningen 
ir. J.H. de Zeeuwte Raalte 
ir. C. Zljdeveld te Schiedam 
prof.dr.ir. I.S. Zonneveld te Enschede 
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BIJIAGE3 

Samenstel1lDg WIlD presidium en aecretarlaat van de 
Commiaate voor de mWeu-effectrapportage In 1994 

Voorzitter 

Plaatsvervangend voorzitters 

Algemeen secretarts 

Adjunct -secretarissen 

Werkgroepsecretarissen 

Personeelsfunctionarts 

Btbliotheek-/ documentatiemedewerkster 

Applicatie- /netwerkbeheerder 

Fmancleel-admtntstratief medewerksters 

Sentor-secretaresse 

Secretaresses 

Admintstratief medewerkster 

iT. P. van Duursen 

mr. J.W. Kroon (OS) 
mg. E.M. Mastenbroek 
dr. J .Th. de Smidt 
mr. A.AM.F. Staatsen 
iT. K.H. Veldhuts 
prof.dr.iT. D. de Zeeuw 

drs. J.J. Scholten 

drs. M. van Eck 
drs. S.AA Morel 
J. Oosterhof 

drs. RJ. Bonte 
dr. N.W.M. van Buren 
drs. T. Gorter 
iT. V.J.H.M. ten Holder 
drs. AJ. Kolhoff (OS) 
drs. M. Odtjk 
mg. RAM. Post (OS) 
iT. RL Setjffers 
mr. RJ. Sielcken 
iT. LA Steinhauer (OS) 
drs. V.C.F. Tersteeg 
drs. RAA Verheem (per 1 maart) 
drs. AL. Vernooij 

L. Meijer (tot 31 augustus) 
A Dijkstra (per 12 september) 

M.J.W. van der Raay-Verdonk 

P.A. Roos 

F.M. Sloos-van Doorn 
R Oostdam-van Amerongen 

AM. de Bruyn Prince 

E.F.M. Bradlc-Verstegen (per 15 november OS) 
AC.M. Broekhu1zen (per 4 aprU) 
Y. Haasbroek 
M.F.B. Huwae 
P.B.N. Matitaputty 
J. van Oudbroekhu1zen-De Leeuw (per 15 november) 
AM.F. Ploeger (OS) (tot 15 november) 
M. Posthumus 
C.W.J. ROhner (OS) 
M.J.F. Wagenbuur (per 16 maart) 

B. Schouten 

Voorts verrtchtten m 1994 secretariaatswerkzaamheden voor m.e.r.-projecten: iT. M.P.T.M. de Cleen en drs. AI.G. Roljackers. 



Voorzitter 

BLJLAGE4 

Sameute1l1ng ~ het be8tuur ~ de StIchtlDg 
Bureau Comml-le voor de mUleu-effectl'apportage In 1994 

: fr. P. van DUUrsen (Voorzltter van de CommL!lsle m.e.r.) 

Secretarts/penntngmeester : prof.dr.fr. D. de Zeeuw (plv. voorLttter van de Comm1ss1e m.e.r.) 

Over:lge bestuursleden 

Advlseurs 

: J.A.M. Altenburg (m1n1$terie van Volkshu1svestlng. Ruimtel1jke Ordentng en M1l1eu~ 
heet) 
fr. K.H. Veldhuts (plv. voorzltter van de Commtssie m.e.r.) 
drs; R. PeteI'$ (mln1sterte van Landbouw. Natuurbeheer en V1sserij) 
prof,dr.J.r. D. de Zeeuw (plv. voorzitter van de Comnlissie m.e.r:.) 

: drs. J.J. SCholten (directeur Stlchtlng Bureau Commissie m.e.r.) 
J. Oosterhof (plv. dtrecteur S11chtlng Bureau Commiss(e m.e.r.) 



BLJLAGE5 

Ujst van de door de Commissie voor de mllieu-effectrapportage 
in 1994 uitgebrachte adviezen 

Adviezen voor richtUjnen 1994 

Project 
nummer 

557 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effect
rapport over A2, Rondweg 's-Hertogenbosch 
6 Januart 1994 ISBN 90-5237-606-9 

565 Advies voor rtchtlijnen voor het milleu-effect
rapport warmte/krachtcentrale Terneuzen 
14januart 1994 ISBN 90-5237-633-6 

561 Advies voor rtchtlijnen voor het m1lieu-effect
rapport landlnr1chtlngsplan kust West
Zeeuwsch-Vlaanderen 
14januart 1994 ISBN 90-5237-626-3 

567 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport omleiding provinciale weg N201 te Uit
hoorn 
18januart 1994 ISBN 90-5237-641-7 

568 Advies voor rtchtlijnen voor het milleu-effect
rapport lmmob1l1satie-lnstallatle Verwerking 
BedrYfsafvalstoJfen Maasvlakte (VBM) 
19januart 1994 ISBN 90-5237-634-4 

564 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport ultbreiding stortplaats UUerberg te Er
melD 
22januart 1994 ISBN 90-5237-624-7 

573 Advies voor rtchtliJnen voor het milleu-effect
rapport A58, omlegging Etten-Leur, wegvakken 
Etten-Leur 
27 januart 1994 ISBN 90-5237-650-6 

566 Advies voor rtchtliJnen voor het milleu-effect
rapport uitbrelding verwerkingscapaclteit N. v: 
AJvalverwerking Rt/nmond (AVR) 
1 februari 1994 ISBN 90-5237-637-9 

570 Advies voor rtchtliJnen voor het milleu-effect
rapport ultwerkingsplan spaarbekken Bies
bosch 
3 februart 1994 ISBN 90-5237-655-7 

574 Advies voor rtchtliJnen voor het milieu-effect
rapport GFT-composteertnr1chtlng Maastricht. 
Beatrixhaven (Glas en Vuuroast) 
4februart 1994 ISBN 90-5237-658-1 

569 Advies voor rtchtliJnen voor het milleu-effect
rapport hoofdstuk Afvalstoffen in het Provin
claal Milleubeleldsplan 1995 Noord-Brabant 
7 februart 1994 ISBN 90-5237-644-1 

575 Advies voor rtchtlijnen voor het mUieu-effect
rapport landinrtchtlngsproJect Weertjs 
9 februart 1994 ISBN 90-5237-639-5 

572 Advies voor rtchtlljnen voor het milleu-effect
rapport rtJksweg 13, Leeuwarden - Drachten 
11 februari 1994 ISBN 90-5237-638-7 

563 Advies over rtchtlljnen voor het milleu-effect
rapport ruilverkavellng Laaghalen 
11 februart 1994 ISBN 90-5237-636-0 

579 Advies voor rtchtlijnen voor het mUieu-effect
rapport baggerbergingsplan Utrecht 
25 februart 1994 ISBN 90-5237-649-2 

577 Advies voor rtchtlljnen voor het milleu-effect
rapport aardgasbuislelding naar het noordelijk 
gedeelte van Nederland en een gasverwerkings
inrichting in het Eemshavengebled 
4maart 1994 ISBN 90-5237-656-5 

581 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport landinrichtlngsproject Westzaan 
8 maart 1994 ISBN 90-5237-654-9 

582 Advies voor rtchtlljnen voor het mUieu-effect
rapport zandwinning Amstelmeer 
8maart 1994 ISBN 90-5237-673-5 

576 Advies voor rtchtlijnen voor het milleu-effect
rapport Internatlonaal BedrtJvenpark Friesland 
(IBF) 
9 maart 1994 ISBN 90-5237-657-3 

583 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport ultbreiding grondreinlgingsinstallatle 
Moerdijk van Heidemij Realisatie B. v: 
15 maart 1994 ISBN 90-5237-672-7 



585 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport over uitbreiding be- en velWerking van 
(gevaarlijke) afvalstoffen Booy Beheer B. v.. Rot
terdam -Botlek 
17 maart 1994 ISBN 90-5237-664-6 

584 Advies voor richtlijnen voor het milleu-effect
rapport herinrichtlng Leidschendam 
17 maart 1994 ISBN 90-5237-680-8 

588 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport uitbreiding composteringsbedrijf Zuid
Holland te Hoek van Holland 
29 maart 1994 ISBN 90-5237-688-9 

578 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport Waalbandijkverbetering Gameren -
Nieuwaal 
29 maart 1994 ISBN 90-5237-643-3 

571 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport locatiekeuze stortplaats De Achterhoek 
30 maart 1994 ISBN 90-5237-630-1 

505 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het mi
lieu-effectrapport woningbouwlocaties Buiten
stadjCorridor Dordrecht 
6 april 1994 ISBN 90-5237-684-0 

590 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport blomassavergassingsinstallatie Noord
Holland 
8 april 1994 ISBN 90-5237-685-9 

586 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport Landinrichtlngsproject Land van Maas 
enWaal 
11 april 1994 ISBN 90-5237-662-X 

592 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport be- en velWerken gevaarliJke afvalstof
fen Mirec B.V. te Eindhoven 
14 april 1994 ISBN 90-5237-679-4 

589 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport BFI scheidings- en vergistlngsinstalla
tie te Harderwijk en Arnhem 
18 april 1994 ISBN 90-5237-682-4 

580 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport locatiekeuze stortplaatsen provincie 
Gelderland 
20 apnl1994 ISBN 90-5237-678-6 

594 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport champlgnonreststoffenbewerking te 
Maasdriel 
21 april 1994 ISBN 90-5237-677-8 

587 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport beheer Haringvlietsluizen 
26 april 1994 ISBN 90-5237-663-8 

595 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport natuurontwikkelingsplan Grensmaas 
6 mei 1994 ISBN 90-5237-699-9 

593 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport ruilverkaveling Odoorn 
19 me11994 ISBN 90-5237-686-7 

598 Adv1es veer rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport voor waterwinning Suameer 
20me11994 ISBN 90-5237-697-2 

601 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport LandinrichtlngsproJect Enschede-Zuid 
26 met 1994 ISBN 90-5237-694-8 

602 Advies voor rich~nen voor het milieu-effect
rapport Landinrichtlng Enter 
26 me1l994 ISBN 90-5237-689-1 

597 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport voor de herinrichtlng Schoonebeek 
30 mei1994 ISBN 90-5237-696-4 

599 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effect
rapport TienJarenprogrammaAfval1995 - 2005 
~o ml'i 1994 ISBN 90-5237-706-5 

603 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport woningbouwlocatie Pynacker-Zuid 
27 mei1994 ISBN 90-5237-692-1 

600 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effect
rapport streekplanuitwerking windmolenloca
ties Flevoland 
3juni1994 ISBN90-5237-693-X 

607 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effect
rapport over de wiJztging van de inrichtlng voor 
opslag van radioactief afval door de Centrale Or
ganlsatie Voor Radtoactief Afval (COVRA) N.V. te 
Borsele 
6juni1994 ISBN 90-5237-718-9 

596 Advies voor richtliJnen voor het milieu-effect
rapport trajectstudte Rijksweg 69. Eindhoven
Belglsche grens 
6juni1994 ISBN 90-5237-695-6 

591 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport parallelle vijfde baan luchthaven Schip
hoI 
6juni 1994 ISBN 90-52::i7-710-3 

604 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport GFT -bewerkingsinrichtlng Koningsp/ey
Noord 
6juni1994 ISBN 90-5237-702-2 

605 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport cultureel-recreatief centrum (megabio
scoop) te Dtemen 
15juni1994 ISBN 90-5237-721-9 
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608 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport demptng Houthavens Amsterdam 
17 juni1994 ISBN 90-5237-707-3 

610 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport/ traj ectstudie capaciteitsuitbreiding 
Coentunnel teAmsterdam 
17juni 1994 ISBN 90-5237-720-0 

606 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport Oevergrondwaterwinning Opperduit/ 
Streetkerk 
20juni 1994 ISBN 90-5237-711-1 

609 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport grondwaterwinning Over-Betuwe 
6jull 1994 ISBN 90-5237-716-2 

611 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport ontgrondtng en tnrichttng waterleidtng
plas 2 Loenderveen 
6 jull 1994 ISBN 90-5237-732-4 

613 Advies voor richtlijnen voor het mllieu-effect
rapport verwerking C2- en C3-afvalstoffen op 
stortplaats Boeldershoek 
12jull 1994 ISBN 90-5237-734-0 

619 Advies voor richtlijnen voor het mllieu-effect
rapport 1nr1chttng terrein stortplaats Noordwest 
te Zoetermeer 
13jull 1994 ISBN 90-5237-727-8 

612 Advies voor richtlijnen voor het mllieu-effect
rapport corridors tussen de regio's Amsterdam, 
Almere en 't Gooi (CRAAG) 
14jull 1994 ISBN 90-5237-728-6 

616 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport voor de Kortsluitroute Rotterdam - Pen
drecht 
21 jull 1994 ISBN 90-5237-747-2 

617 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport verplaatstng en uitbreidtng waterwin
ning Bruchtte Hardenberg (Ov.) 
28jull 1994 ISBN90-5237-743-X 

620 Advies voor rtchtlijnen voor het milieu-effect
rapport NAC-stadion, Lunetstraat te Breda 
12 augustus 1994 ISBN 90-5237-738-3 

622 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport Streekplanuitwerking Internatlonaal 
bedrijvenpark Friesland 
25 augustus 1994 ISBN 90-5237-739-1 

618 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport zandwin- en natuurbouwproject Bee
kerheide (N-Br) 
26 augustus 1994 ISBN 90-5237-737-5 

614 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport hertnrtchtlng Groenraven-Oost 
1 september 1994 ISBN 90-5237-722-7 

624 Advies voor richtlljnen voor het milieu-effect
rapport inrichttng Comb! Terminal n.vente 
6 september 1994 ISBN 90-5237-745-6 

621 Advies voor richtllJnen voor het milieu-effect
rapport verbetertng OOiJsebandijk (Ubbergen -
Nijmegen) 
6 september 1994 ISBN 90-5237-751-0 

625 Advies voor rtchtlljnen voor het milieu-effect
rapport tracevastelltng Aldtsjerk - Leeuwarden 
8 september 1994 ISBN 90-5237-736-7 

627 Advies voor rtchtlljnen voor het milieu-effect
rapport verplaatstng en uitbreiding drinkwater
voorziening Vlieland 
22 september 1994 ISBN 90-5237-752-9 

623 Advies voor rtchtlljnen voor het milieu-effect
rapport spaarbekken Panheel 
23 september 1994 ISBN 90-5237-748-0 

628 Advies voor rtchtlljnen voor het milieu-effect
rapport baggerspeciedepot IJmeergebied 
30 september 1994 ISBN 90-5237-782-0 

626 Advies voor richtlljnen voor het milieu-effect
rapport woningbouwlocatle Watertngse Veld 
140ktober 1994 ISBN 90-5237-749-9 

629 Advies voor richtlljnen voor het milieu-effect
rapport stadsuitbreiding Amsterdam-Nieuw 
Oost, tweede fase 
14oktober 1994 ISBN 90-5237-750-2 

615 Advies voor rtchtlljnen voor het rnilieu-effect
rapportA4, Burgerveen - Leiden 
17 oktober 1994 ISBN 90-5237-786-3 

634 Advies voor rtchtlijnen voor het rnilieu-effect
rapport mestbe- en -verwerkingstnstallaties 
Helvoirt. Gernert, Bergeijk. Baarle-Nassau 
19 oktober 1994 ISBN 90-5237-775-8 

633 Advies voor richtlljnen voor het rnilieu-effect
rapport landinrichttng Olst-Wesepe 
20 oktober 1994 ISBN 90-5237-779-0 

631 Advies voor rtchtlljnen voor het milieu-effect
rapport shreddertnstallatle De Rutter Schroot 
B. V. te NJJrnegen 
26 oktober 1994 ISBN 90-5237-787-1 

630 Advies voor rtchtlijnen voor het rnilieu-effect
rapport trajectstudie tangenten Eindhoven 
1 november 1994 ISBN 90-5237-790-1 
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636 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport verbredtng A2, Everdingen - Deil / Zalt
bommel- Empel 
2 november 1994 ISBN 90-5237-789-8 

632 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport verbetertng Milllngse Bandijk en Duf
feltdijk 
7 november 1994 ISBN 90-5237-793-6 

635 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport Grensoverschrijdend Bedrijventerrein 
Aken - Heerlen 
15 november 1994 ISBN 90-5237-788-X 

637 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport Batterijenverwerking Nedstaal BV 
17 november 1994 ISBN 90-5237-792-8 

640 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effect
rapport Baggerstortiocatle tn de Oostvlietpolder 
en Ommedijksepolder 
21 november 1994 ISBN 90-5237-799-5 

639 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport wOningbouwlocatie BuitenpLaats Ypen
burg (Zuid-Holland) 
23 november 1994 ISBN 90-5237-794-4 

643 Advies voor rtchtlijnen voor het mllieu-effect
rapport metaal-recyclinginstallatie te Rotter
dam Europoort 
15 december 1994 ISBN 90-5237-797-9 

642 Advies voor rtchtliJnen voor het mllieu-effect
rapport Bedrijventerretn Medel 
16 december 1994 ISBN 90-5237-798-7 

644 Advies voor rtchtliJnen voor het mllieu-effec
trapportAanleg N22 
27 december 1994 ISBN 90-5237-801-0 

Toetslngsadviezen 1994 

Project
nummer 

438 

439 

492 

367 

394 

266 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
verwerking fotografische chemische afvalstoffen 
Moerdijk 
3 januari1994 ISBN 90-5237-632-8 

Toetstngsadvies over het milieu-effectrapport 
stortplaats zuidoosteUjke regio Noord-Holland; 
deelIlocatlekeuze 
6januari 1994 ISBN 90-5237-640-9 

Toetstngsadvies over het miUeu-effectrapport 
polymerenfabriek S.C. Johnson Polymer B.Y. biJ 
Heerenveen 
11 januari 1994 ISBN 90-5237-642-5 

Aanvullend toetstngsadvies compostertngsin
stallatie Midden-Zeeland (Borssele) 
14januari1994 

Toetstngsadvies over het milieu-effectrapport 
sUbverbrandtngslnstallatie Noord -Brabant 
20 januari 1994 ISBN 90-5237-623-9 

Toetstngsadvies over het miUeu-effectrapport 
Ecogrtnd Dordrecht 
20 Januari 1994 ISBN 90-5237-647-6 

373 

413 

435 

490 

390 

459 
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Aanvullend toetstngsadvies over het milieu-ef
fectrapport ondergrondse gasopslag Norg 
24januari1994 ISBN 90-5237-648-4 

Toetstngsadvies over het mllieu-effectrapport 
compostertngstnstallatie Elbeweg te Rotterdam
Europoort 
2 februari1994 ISBN 90-5237-536-4 

Toetsingsadvies MER kuststrook Noord, ge
meente Lelystad 
7 februart 1994 ISBN 90-5237-572-0 

Toetstngsadvies over het mllieu-effectrapport 
centrale bewerkingseenheid voor afgewerkte 
oUe bij Paktank/Texaco te Botlek 
11 februari1994 ISBN 90-5237-600-3 

Toetstngsadvies over het miUeu-cffectrapport 
woningbouwIocatle tn streekplan Utrecht 
16 februari1994 ISBN 90-5237-635-2 

Toetstngsadvies over het mllieu-effectrapport 
champignoncompost CNC te Moerdijk 
18 februari 1994 ISBN 90-5237-651-4 



476 

447 

436 

430 

295 

519 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
recreatieproject Graskuilen/De Schatberg te Se 
venum 
24 februari 1994 ISBN 90-5237-665-4 

Toetsingsadvies over het natuur- en geluidas
pectenonderzoek Eder- en Ginkelse Heide 
2 maart 1994 ISBN 90-5237-670-0 

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu
effectrapport Rijksweg 32. gedeelte Hasker
dijken - Heerenveen-noord 
7 maart 1994 ISBN 90-5237-674-3 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
stortplaats Smink te Hoogland Amersfoort 
9 maart 1994 ISBN 90-5237-661-1 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied. 
fase2 
18 maart 1994 ISBN 90-5237-671-9 

Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
kernenergiecentrale Borssele 
23 maart 1994 ISBN 90-5237-681-6 

480 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
GFT -vergistingsinstallatie te Lelystad 
25 maart 1994 ISBN 90-5237-675-1 

463 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
Rijksweg 73-Zuid 
29 maart 1994 ISBN 90-5237-659-X 

537 Toetsingsadvies over het m1l1eu-effectrapport 
definitieve opslagjarosiet en afvalwaterneutra
lisatiegips door Budelco te Budel 
12 aprll1994 ISBN 90-5237-676-X 

339 Toetsingsadvies over het m1l1eu-effectrapport 
woningbouwlocaties in het HAL-gebied 
14 aprtl1994 ISBN 90-5237-653-0 

556 Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
afvalverwerkingsinr1chting Oostelijk ZUid-Lim
burg 
11 mei 1994 ISBN 90-5237-700-6 

532 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
uitbreiding warm te-krachtcentrale De/esto b. v. 
16 mei1994 ISBN 90-5237-683-2 

300 Toetsingsadvies over het m1l1eu-effectrapport 
corrtdorstudie Amsterdam - Utrecht 
17 mei1994 ISBN 90-5237-627-1 

428 Toetsingsadvies over het m1l1eu-effectrapport 
locatiekeuze afvalberging regio Eindhoven 
20 mei 1994 ISBN 90-5237-645-X 

377 

499 

370 

253 

265 

534 

535 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
golfbaan Eemland te Eemnes 
25 me1l994 ISBN 90-5237-669-7 

Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
wonmgbouw Dronten-West 
30 mei1994 ISBN 90-5237-690-5 

Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
ontwikkelingsplan Harlingen Waddenstad 
6juni 1994 ISBN 90-5237-691-3 

Toetsingsadvies over het m1l1eu-effectrapport 
industrlezandwinning locatie Geertjesgo1! 
9juni 1994 ISBN 90-5237-705-7 

Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
Rijksweg A59. gedeelte Rosmalen - Geffen 
23 juni 1994 ISBN 90-523 7-719-7 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
verdubbeling N33 
28juni 1994 ISBN 90-5237-729-4 

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
internationale spoorverbinding Randstad -
Noord-Nederland - Noord-Duitsland door de 
provincie Groningen 
28juni 1994 ISBN 90-5237-730-8 

508 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
reststoffenbewerkingsinstallatie NAM te Delfzijl 
28juni 1994 ISBN90-5237-709-X 

523 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
over hoofdstuk Verwijdertng in het M1l1eube
leidsplan Groningen 
30juni 1994 ISBN90-5237-726-X 

469 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
grondreinigingsinstallatie BSN te Weert 
5juli 1994 ISBN 90-5237-735-9 

389 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
Distrlpark Maasvlakte 
5 juli 1994 ISBN 90-5237-598-4 

485 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
uitbreiding AVIRA verbrandingslijn-4 te Duiven 
7juli 1994 ISBN 90-5237-715-4 

301 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
stortplaats zuidwestel1jke regio provincie 
Noord-Holland 
8juli 1994 ISBN 90-5237-553-4 

484 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport 
grootschal1ge woon- en werklocaties stadsregio 
's-Hertogenbosch 
11juli 1994 ISBN 90-5237-704-9 
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574 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
OFf -compostertngsinrtchting Maastricht 
12jul11994 ISBN 90-5237-712-X 

410 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
overlaad- en bewerkingsinrtchting afvalstoffen 
te Delft 
13juli 1994 ISBN 90-5237-725-1 

483 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
grootschalige woon- en werklocatles stadsregio 
Tilburg 
19 juli 1994 ISBN 90-5237-703-0 

514 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
over een OFf -compostertngsinrtchting te Oss 
20 juli 1994 ISBN 90-5237-724-3 

482 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
windmolenpark Eemsmond 
8 augustus 1994 ISBN 90-5237-741-3 

399 Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
baggerspeciedepot Avertjhaven Velsen 
9 augustus 1994 ISBN 90-5237 -652-2 

318 Tuctsm.g5advic8 uvt:c Ilt=L milieu-enectrappon 
recreatleve eindafwerking stortplaats Oulber
gen te Nuenen 
22 augustus 1994 ISBN 90-5237-754-5 

334 Toetsingsadvies over het integrale milieu-effect
rapport Schiphol en omgeving 
23 augustus 1994 ISBN 90-5237-766-9 

405 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
UMER-S4S2 (vaststelling van de geluidzone van 
de luchthaven Schiphol voor het vierbanenstel
sel met zuide~k gebruik van de Zwanenburg
baan en verlenging van de Kaagbaan) 
23 augustus 1994 ISBN 90-5237-767-7 

494 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport en 
de aanvulling daarop over de opslagfacitltelt ra
dioactlef afval ECN te Petten 
29 augustus 1994 ISBN 90-6237-688-3 

308 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
baggerspeciedepot Hollandsch Dtep 
29 augustus 1994 ISBN 90-5237-723-5 

502 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
verplaatsing drinkwaterwinning Schiermonnik
oog 
30 augustus 1994 ISBN 90-5237-744-8 

474 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
bewerkingsinrichtlng gevaarl1Jk afval ATF 
Drachten 
5 september 1994 ISBN 90-5237-772-3 

450 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
glasrecycUng Grootte HeUoo 
5 september 1994 ISBN 90-5237-773-1 

461 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
velWerking verfresten c. a . door Exachem/Inter
Che-M te Beuningen 
6 september 1994 ISBN 90-5237-53-7 

565 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
WKC Eista te Temeuzen 
15 september 1994 ISBN 90-5237-771-5 

127 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
voor de wegverbinding Zwolle - Almelo (A35/ 
A361

)) 

23 september 1994 ISBN 90-5237-768-5 

500 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
wijziging en uitbreidtng thermtsche grondreini
gtngsinstallatle van NBM te Schiedam 
10 oktober 1994 ISBN 0-5237-776-6 

527 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
Milleucentrum Deurne 
10 oktober 1994 ISBN 90-5237-770-7 

524 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
Centrale Bewerkingseenheld (CBE) voor afge
werkte (smeer)olie North Refinery- te DelfziJI 
13 oktober 1994 ISBN 90-5237-781-2 

504 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
uitbrelding OFf-compostertngscapaciteit VAM
WiJster 
13 oktober 1994 ISBN 90-5237-783-9 

378 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
OFf -composteringsinrtchtlng te Duiven 
13 oktober 1994 ISBN 90-5237-708-1 

171 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
compagniesoefenterrein (COT)-minus Havelte 
14 oktober 1994 ISBN 90-5237-740-5 

454 Toetstngsadvies over het milieu-effectrapport 
warmtekrachteenheid (WKE) Oalileistraat te 
Rotterdam 
14oktober 1994 ISBN 90-5237-780-4 

507 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
bouwlocatle Delfgauw te Pijnacker 
17oktober 1994 ISBN 90-5237-733-2 

475 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
kernenergiecentrale Dodewaard 
25 oktober 1994 ISBN 90-5237-784-7 

O1t betreft oak de verblndlng Almelo - Vriezenveen. 
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543 Toetsingsadvtes over het m1lteu-effectrapport 141 Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
hoofdstuk Verwijdering in het Provinciaal Mi- behorende blj de nleuwe HSL-Nota over het Ne-
lieubeleidsplan 1995 - 1998 Drenthe derlandse deel van de hogesnelheidsspoorver-
11 november 1994 ISBN 90-5237-746-4 binding Amsterdam - Brussel- Parijs / Londen 

2 december 1994 ISBN 90-5237-323-X 
378 Toetsingsadvtes over het m1lteu-effectrapport 

GFT-composteringsinrtchting te Dulven 491 Toetsinsgadvies over het milleu-effectrapport 
11 november 1994 ISBN 90-5237-708-1 bewerkingsinstallatie voor halonen F.M. Rugen 

Rolding B. V. te Zevenaar 
516 Toetsingsadvtes over het milieu-effectrapport 5 december 1994 ISBN 90-5237-800-2 

grootschalige woon- en werklocaties Stadsregio 
Eindhoven - Helmond 578 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport 
28 november 1994 ISBN 90-5237-742-1 Waalbandijkverbetering Gameren-Nieuwaal 

8 december 1994 ISBN 90-5237-778-2 
408 Toetsingsadvtes over het m1lteu-effectrapport 

Uitbreiding AfvalverwerkingVink Barneveld 573 Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
28 november 1994 ISBN 90-5237-774-X A58 omlegging Etten-Leur, wegvakken Etten-

Leur 
330 Toetsingsadvtes over de aanvulling op het mi- 12 december 1994 ISBN 90-5237-804-5 

lieu-effectrapport Betuweroute. behorend bij 
het voorontwerp-tracebesluit 486 Toetsingsadvtes over het milieu-effectrapport 
28 november 1994 ISBN 90-5237-805-3 Van Vliet Sloop- en GFT -afval Wateringen 

12 december 1994 ISBN 90-5237-796-0 
541 Toetsingsadvtes over het m1lteu-effectrapport 

Provinciaal Milleubeleidsplan Limburg hoofd- 412 Toetsingsadvtes over het milleu-effectrapport 
stuk afvalverwijdering 1995 - 1998 woningbouwlocatie Haarlemmermeer-West 
1 december 1994 ISBN 90-5237-795-2 13 december 1994 ISBN 90-5237-701-4 

526 Toetl;lingsadvtes over het milieu-effectrapport 544 Toetsingsadvies over het milleu-effectrapport 
Milieubeleidsplan hoofdstuk Verwijdering M- Ophoging regionale stortplaats Nauernasche 
valstoffen provincie Overijssel Polder 
1 december 1994 ISBN 90-5237-777-4 22 december 1994 ISBN 90-5237-803-7 

Adviezen in het kader van de Amenwerldng.overeenko .... t met DGIS 1994 

Project
nummer 

002 Advisory Revtew of the Environmental Impact 
Statement Kasur Tanneries Effluent Treatment 
Plant Punjab Province. Pakistan 
13 januari 1994 ISBN 90-5237-646-8 

010 Advtsory revtew of the Environmental Impact 
Statement of the Arnn III Hydroelectric project. 
Nepal 
2juni 1994 ISBN 90-5237-698-0 

003 Advtce on the specifications for the content of a 
strategic environmental impact statement for 
the Rio Paute catchment. Ecuador 
27 juni 1994 ISBN 90-5237-687-5 

007 Advtsory revtew of the Environmental Impact 
Statement Kerawalapitiya reclamation project, 
Sri Lanka 

012 

004 

012 
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29juni 1994 ISBN 90-5237-714-6 

Advisory review of the Environmental Impact 
Statement on refinery Tout Lui Faut. Surinam 
7juli 1994 ISBN 90-5237-713-8 

Advice for terms of reference for the environ
mental profile of Shabwah Governorate, Repu
blic of Yemen 
29 juli 1994 ISBN 90-5237-667-0 

Final advisory revtew of the additionalinforma
tion and the environmental impact statement 
on refinery Tout Lui Faut. Surinam 
25 november 1994 ISBN 90-5237-802-9 



Overlge adviezen 1994 

Project
nummer 

334 Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on Amsterdam airport and sur
roundings 
4 December 1994 ISBN 90-5237-755-3 

463 Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on the southern part of the 
(Dutch) National MotOlway 73. from Venlo to St. 
Joost 
26 May 1994 ISBN 90-5237-761-8 

516 Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on large-scale residential and 
industrial building sites In the area of Eind
hoven and Helmond 
27 Augustl993 ISBN 90-5237-758-8 

135 Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on a 600 MWe coal-fired power 

384 

stathJil ui A.t11:S Lc::ruam 
21 August 1987 ISBN 90-5237-765-0 

Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on expansion of the ESSO refi
nerywtth a hydrocracker 
24 January 1992 ISBN 90-5237-760-X 

254 

533 

562 

501 

354/ 
599 

Advisory gUidelines for the environmental im 
pact statement on gravel extraction and reland 
scaplng in the area Stevensweert/Ohe en Laak 
22 February 1990 ISBN 90-5237-756-1 

Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on deep lnfiltration of levee 
groundwater for Southeast Utrecht 
15 October 1993 ISBN 90-5237-763-4 

Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on landfill 'Braambergen' at Al-
mere 
28 December 1993 ISBN 90-5237-764-2 

Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement on a waste Incineration plant in 
the region ofTwente 
18 June 1993 ISBN 90-5237-762-6 

Advisory gUidelines for the environmental im
pact statement Ten Years Programme Waste of 
the Waste Management Council 1992-2002 and 
adviSOry gUidelines for the environmental im
pact statement Ten Years Programme Waste of 
the Waste Management Council 1995-2005 
20June 1991/ ISBN 90-5237-759-6 
30 May 1994 

635 Richtllnienempfehlung fUr die Umweltvertrag
lichkeitsprufung zum grenzilberschreitenden 
GewerbegebietAachen - Heerlen; 
15 november 1994 ISBN 90-5237-785-5 

Overlge pubHcaties 1994 

EIA-methodology In the Netherlands. Views of 
the Commission for EIA 
June 1994 ISBN 90-5237-717-0 

Bijlage 5. biz. 8 

EIA-methodology: Scoping of alternatives 
a study based on ten representative cases 
August 1994 ISBN 90-5237-757-X 



BLJLAGE6 

Overzicht van procedures: stand van zaken per 31 december 1994 

LEGENDA: _ = niet onder wettel1jke m.e.r.-pl1chtgestart 
_ = onderwettel1jke m.e.r.-pl1cht gestart 

= tljdens intertm-beleid (tot me11986) gestart 

= (voorlopigJ gestopt 

Project 

101 Oeververbinding Rotterdam (2e Benelux) 

102 Baggerspecieberging (Slufterdam) 

103 Greve1ingenmeer zout of zoet 

105 Strandvlakte IJmuiden 

107 Compagniesoefenterrein Ginkelse heide 

109 Zuiveringssl1bplan Zuid -Holland 

111 C2-deponie op de Maasvlakte 

112 Amsterdam Nieuw-Oost 

112a Amsterdam Nieuw-Oost, Ie fase 

113 Provinciaal afvalstoffenplan Drenthe 

114 Westerschelde oeververbinding 

115 Gasontzwavelingsinstallatle Emmen 

116 Geluidhinderrecreatle Breda 

117 Afvalstortplaats Midden-IJssel'] 

118 Kampeer-/watersportcentrum Broekerhaven 
te Stede Broec 

119 Ontgrondingenplan Noord -Brabant 

120 Uitbreiding luchthaven Maastricht 

Nader rapport 

Aanvullend MER 

start- richt-
notltle lijnen 

advies 
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121 Luchtscheiding/mengstation Ommen !II' c=.fl:3fHC ~ rr . Tif'A ·'M.I ~"'~ 

123 Opslag en verwerking radioactlef afval 

Locatlegebonden (PZEM-terrein) 

Locatle Sloe 
I 1 I 

125 Baanverlenging luchthaven Eelde ) 

O1t project vindt zijn vervolg in project 256. 

eerste 
eva-

luatle 

.. ;;; 

] 



Project 

126 Dollart.hafenprojekt Emden2J 

127 RW 35/36 Zwolle-Almelo (- Vriezenveen) 

128 HELP Melderslo 

129 (Dubbe1) eenheidsoefenterrein De Haar'lJ 

130 Afvalstortplaats De Dolten (Nijehaske) 

131 Rijksweg 57 op Walcheren 

132 Rijksweg 16 bij Rotterdam4J 

133 Nadere regelen olieloz1ng offshoremijnbouw 

134 Stort zuiveringsslib Slufterdam 

135 Hemwegcentrale-8Amsterdam 

1;:10 Alvaiverwerking stadsgewest Den Bosch 

137 Ondergrondse opslag radioactlef afval 

138 Eenheldsoefenterrein Groote Veld 

139 Amer-9 kolencentrale Geertruidenberg 

140 Provinclaal afvalstoffenplan Noord-Brabant 

141 Hogesnelheldsspoorlijn Parijs - Amsterdam 

142 Stormvloedkertng Nleuwe Waterweg 

143 Afvalbergingvan TDFTiofine5J 

144 Uitbreldingnatuurpark De Efteling 

145 Kolenreststoffenberging Flevocentrale 

146 Provinclaal afvalstoffenplan Noord-Holland 

147 Rijksweg A30 /Recreatleplas Maanderbroek 

148 Verbrandingzuivertngsslib Oost-Brabant6J 

149 Zoutwaterloz1ng op de Eems 

153 Afvalverwerkingslocatle De Marsen 

start- richt-
notitie lijnen 

advies 

I -, 

2 Toetsing 'Zusammenfassende Umweltuntersuchung'. 

3 Ditprojectwordtvervolgdondernr.538. 

richt- MER toet- besluit eerste 
l1jnen bekend- sings- ge- eva-
vast- gemaakl advies nomen luatle 

gesteld 

] 

I 

) 

] 

] 

) 

I T I 

) 

] 

) 

I 

4 Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel van de m.e.r.-procedure voor het Integraal Plan Noordrand 
Rotterdam (project 247). 

5 T1jdens de opstelling van het MER is voor een niet-m.e.r.-plichtlge oplossing gekozen; m.e.r-procedure stopgezet. 

6 Procedure 1s gestopt; zie verder onder project 394. 
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Project 

154 Grondwaterwinning Alblasserwaard/Vijfhee
renland 

155 Uitbreiding aiValstortplaats Geldermalsen 

156 HELP Rossum-Oost 

157 Oppervlaktedelfstoffenwinning IJsselmeer 

158 Regionaal ontgrondingenplan Noordzee 

159 Provlnciaal aiValstoffenplan Limburg 

160 WaterbeheerVeerse Meer 

161 Keersluis Ramspol7] 

162 Rijksweg A50 

163 Stortplaats Heiloo 

165 Afvalverwerkingsinstallatie-West A'dam 

166 Golfbaan De Utrecht Hilvarenbeek 

167 Centrale slibverbranding Zutphen 

168 Golfbaan Lochem 

169 Afvalverwerking ARCG /Westerkwartier'] 

170 Westrandweg/Hoofdwegen regio Schiphol 

171 COT -minus Havelte 

172 Stadsgewestpark Noorddijk Groningen 

173 Polypropeenfabriek DSM Geleen 

174 HELP Baarderadeel 

175a O1epinfiltratle NAM in Zuidoost-Drenthe 

176 AfvalverwijderingZ.O.-Brabant (STAZOB) 

177 Afvalstortplaats regio Amhem 

179 Afvalstortplaats Velsen 

180 Toer./recr. inrichting Neeltje Jans 

181 Slib- en baggerspecieplan Noord-Holland 

182 Afvalverwerkingsinr. Zuid-Holland west 

183 Wegverbinding Zutphen - Deventer - Raalte 

start-
notitie 

I 

I 

I 

[ 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

7 O1t project vindt zijn vervolg in project 406. 

richt-
lijnen 
advies 

I 

I 

I 

[ 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

8 Dit project is opnieuw gestart onder projectnummer 421. 

richt-
lijnen 
vast-

gesteld 

I 

I 

I 
I 

I 
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Project start- rlcht- rlch t- MER toet- bes1uit eerste 
notitie lijnen lIjnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaallot advies nomen 1uatie 
gesteld 

184 Afvalberging Llckebaert 
I 

185 Zulverlngsslibp1an Flevo1and 

I 
186a Golfbaan Het Zelle Hengelo 

187 Stortp1aats Nauernasche polder Zaanstad 

188 Shredder Zaanse Schroothandel b.v. 

189a Golfbaan Heinenoord ) 

190a Mestverwerking Kr.helde Sevenum ) 

191a Golfbaan De Wltdonk Meljel/Rogge1 ) 

192 Plan bouw- en sloopafval Zuld-Holland 

193 Provinc1aal afvalstoffenp1an Utrecht 

194 Golfbaan Sybrook Enschede 

196 Golfbaan Scherpenberg Ape1doorn 

198 Afvalverwerkings1nr1chtlng Wijster 

199 Dlepinfiltratie Overveen 

203 Golfbaan Zeddam ) 

204 Golfbaan Ambt De1den 
I 

205 Verrech-installatie Ape1doorn 

207 Ko1envergassing Buggenum 
I 

208 Reststoffenverwerking Boe1dershoek9
] 

Aanvullend MER inzake mestverwerking 

209 Draaitrommeloven-9 bij AVR-chemle 
I I I 

210a Golfbaan Rosmalen ) 

211 Composteerlnr1chtlngAmersfoort 

212 Afvalstortplaats Zoetermeer-Noordwest 

215 Afvalstortplaats Derde Merwedehaven 

216 COTErmelo-Noord ] 

217 Ind. zandwinningsp1an Gelderland, fase 2 

218 Themapark Dlamonda Lelystad ] 

219 Berging mynbouwreststoffen NAM ] 

9 Zie voor het onderdeel afvalverbrandlng nr. 50 I, onder dit nummer wordt de mestverwerking voortgezet. 
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Project start- rtcht- richt- MER toet- besluit eerste 

notitie lijnen l1jnen bekend- sings- ge- eva-
adVies vast- gemaakt adVies nomen luatie 

gesteld 

220 Verdringing Mg-houdende pekel (NAM) ) 

221 COT /EOT Oirschot 
] ] 

222 Eurodrome Arnhem (Huissen) 

223 Afvalstortplaats Weert ] 

224 Afvalstortplaats Linne/Montfort 

225 Afvalverwerkingslocatle Moerdijk 

226 Baanverlegging circuitZandvoort 

227 Berging/verwerkingvanjarosietbij Budelco 

Verwerkingvanjarosiet btj Budelcol O
] ) 

Definitleve bergingvanjaroslet bij Budelco 

228 Afvalstortplaats Landgraaf ] 

229 Composteerinr. Purmerend 

230 DOP Oost-Abstpolder 
I 

231 Woningbouwlocatie Purmerend 

232 Sporenuitbreiding Zwolle - AmersCoort ] 

234 Sportcentrum Oisterwijk ] 

235a Golfbaan Willem Arntzhoeve te Zeist 
I I 

236a Shredder Born 

239 Uitbreiding ARN Beuningen 
I I 

240 RiJksweg 61 Terneuzen - Ter Hole 

241 Provinc1aal afvalstoffenplan Flevoland 

243 Locatiekeuze baggerspeclestort Zeeland II] ~ 
244 Shredderinstallatie 's-Gravendeel 

245 Mestverwerking Dordrecht 

246 HELP Baarle-Nassau 

1 

I I I 
247 Integraal plan noordrand Rotterdam 

I I I 
248 Landelijke rtchtlijnen baggerspec1edepots 

I I I 
249a Mestcompostertng CNC te Mllsbeek 

I I I 
250 Mestverwerking Promest Helmond 

10 Procedure is gestopt en vervolgd onder project 448. 

11 De m.e.r. wordt uitgevoerd in drie fasen. Voor de tweede Case is het MER uitgebracht. 
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Project start- rlcht- rlcht- MER toet- beslutt eerste 
notltle lijnen lijnen bekend- stngs- ge- eva-

advles vast- gemaaki advies nomen luatle 
gesteld 

251 Locatlekeuze afvalvelWerking West-Brabant 

252 Grondreln1gtngstnstallatle Broerlus 

253 IndustIiezandwinning Geertjesgolf (Gid.) 

254 Stevol-ontgrlndtngen Maasbracht 

255 Afvalstortplaats Wambach-groeve 

256 AfvalvelWerkingstnstallatle Ramelerveld 

257 Golfbaan Euverem Valkenburg (L.) ] 

258 Uitbreldtng Eemscentrale 

259 Shredder te Oosterhout 1 

260 Bedrljventerreln Helerhoeve te VenIo 

261 Herontwikkeling haven Scheventngen ] 

262 Compagnlesoefenterretn Weerterhelde 1 

263 Ethylbenzeen -/ styreenfabrlek Dow Benelux 

264 Structuurschema Groene Rulmte 
I 

265a Rijksweg 59, gedeeUe Rosmalen - Geffen 

266 Ecogrlnd Dordrecht 

267 Graan-, gras- en mestdrogertj Planta Koea ] 

268 Golfbaan waterwingebied Tilburg 

269 Rijksweg 58, gedeelte Schoondljke - Sluls 
I 

270 Golfresort Sterna te Bergen 

271 Loglstlek park Ossendrecht ] 

272 Nieuwbouw Elektrolyse Aluminium Delfzijl J 

273 Uitbreidtng energiecentrale Maasvlilkt.f': ) 

274 Z.W. structuur 's-Hertogenbosch - Vught -r 
275 Hoogspannlngslelcl1ng Zwolle - Meeden 12] ] 

276 Bergtng baggerspecle Zuid -Holland 

277 Stortplaats Sptnder 

279 Demptngen Waal- /Eemhaven Rotterdam 

280 Afvalberging Schinnen/ Spaubeek 

12 Door de keuze van het zogeheten bulsleldtngentrace niet meer m.e.r.-pllchtlg. 
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Project 

281 AfvalveIWerking Oost -Veluwe (Wllp) 

282 Archeon, Alphen aid Rijn 

283 Stortplaats Hoge Nespolder te Zwijndrecht 

284 Compostfabriek Noord-Limburg 

285 Huisvullcentrale AVl Boeke1ermeer Alkmaar 

286 Diepinfiltratle Zuid-Holland 

287 380kV hoogspanningsliJn Meeden - Eems 

288 Buisleiding Waddenzee13
] 

289 Golibaan Gendersteijn (Veldhoven c.a.) 

290 Beleidsplan drink- en industriewatervoorz. 

291 Zwanenburgbaan Schiphol'4] 

293 Zandwinning en hercultlvering te Kekerdom 

294 Golibaan 't Hout te Breda 

295 Berging baggerspecie Ketelmeergebied 

296 Modificatle raffinaderij Shell Pernis'5] 

296a Hycon-installatle raffinaderij Shell Pernis 

297 Fllterpers en rwzi te Heerenveen 

298 Uitbreiding stortplaats Uden 

299 Bouwlocatle Amersfoort 

300 Corridorstudie Amsterdam - Utrecht 

301 Grofvuilstortplaats Z. W. -Noord-Holland 

305 Afvalverwijderingsinrichtlng Wieringermeer 

306 Herontgronding en (her)inrichtlng Osen 

307 NoordellJke randweg Haagse regio 

308 Baggerspeciedepot Hollandsch Diep 

309 Provinciaal ontgrondingenplan Limburg 

310 Beleidsplan baggerspecie Gelderland 

311 Golibaan Herfte - WiJthem te Zwolle 

start- richt-
notitle lijnen 

advies 
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richt- MER toet- besluit eerste 
lijnen bekend- sings- ge- eva-
vast- gemaakt advies nomen luatie 

gesteld 
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I 
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I 

II] 
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13 M.e.r.-procedure voorlopig sUlgelegd vanwege de keuze van aanlanding van aardgas in Duitsland. 

14 Deze procedure word t voortgezet als onderdeel van de procedure voor Schiphol en omgeving (334). 

15 Dit project vindt zijn vervolg in de projecten 396a en 423. 
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Project 

312 Composterlngsinrtchtlng Alphen a/ d Rijn 

313 Polyetheenfabrtek DSM 

314 Slibontwaterlng oostel1jke mljnstreek16
) 

315 G IT -composteertnrtchtlng Moerdijk 

316 Provinclaal afvalstoffen plan PAP Friesland 

317 Golfterrein Aerwinkel, tweede fase 

318 Stortplaats Gulbergen 

319 Destillatlefabrtek von Europoort 

320 Mestoverslag Wanssum 

321 Slibdrooginstallatle RI.-OostAmsterdam 

322 UttbreldingAfvalverwerking BoUek (AVB) Rot-
t::::rdam 

323 Recreatiegebied De Groene Ster Leeuwarden 

324 Nieuwe roosteroven AVR Rijnmond 

325 Kalvergierbewerkingsinstallatie Putten 

326 Kalvergierbewerkingsinstallatie Elspeet 

327 Kalvergierbewerkingsinstallatie Ede 

328 Kalvergierbewerkingsinstallatie Barneveld 

329 Stortplaats Zevenbergen 

330 GoederenspoorUjn Rotterdam - Zevenaar -
Dultsland 

Aanvulling 

331 Provinciaal afvalstoffenplan PAP Gelderland 

332 Stortlocatle Skinkeskans Leeuwarden 

333 Stortplaats Hollandse Brug Naarden 

334 Plan van aanpak Scbiphol en omgevtng 

Aanvullend MER 

335 Shredder Moerdljk 

336 Zuidelijke ontslultingsweg, Boxtel 

337 Hulsvuilverwerking Leiden 

338 Hulsvullverwerking Rotterdam/Dordrecht 

start- rtcht- rtcht-
notitie Ujnen lijnen 

advtes vast-
gesteld 

) 

) 

] 

16 Procedure stopgezet vanwege wijzigingvan het voornemen. 
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Project start- richt- richt- MER toet- besluit eerste 
notitie lijnen lijnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaakt advies nomen luatie 
gesteld 

339 Woningbouwlocaties HAL-gebied 

340 Bedrijventerrein Wijchen/Nijmegen 

341 Aanleg Oostboog Flevolijn 

343 Woningbouw Over Betuwe regio Nijmegen 

344 Compostertngsinrichting Espel ] 

345 Slibverwerkingsinstallatie te Mierlo 

346 Noordoosttangent Tilburg 

347 HeropeningAVI Leeuwarden (OLAF) 17] 1 

348 Bos en Golfte Vries (gem. Assen) 

349 Afvalverbranding Zuidoost Nederland 18] 

350 Overslagstation Venlo'"] ] 

351 Verblijfsrecreatie en golfbaan Steenwijk 

352 Baggerdepot Hollandsche IJ ssel 

353 Gasgestookte WKC MoerdIjk 

354 Tienj arenplan Afvalstoffen AOO 

355 Afronding omlegging Nlstelrode2O
] I 

356 Rijksweg 34/37 Hoogeveen - Duitse grens 
I I I I 

357 Slibdrooginstallatie Beverwijk 

358 Structuurschema ElektrtclteItsvoorzlening 

359 Schrootverwerkingsinst. KootsterWle 

360 Rijksweg 15 Ressen - Duiven 

361 G FT -vergistingsinstallatie Rijnmond 

362 Woningbouw Enschede-Glanerbrug 

363 Afvalopslag 'Laagraven' Nieuwegein 

364 Draaitrommeloven (DTO)-1 0 bIj AVR 

365 Warmte/krachtinstallatie UNA Diemen 

366 Binnenduinrandzone Hollum - Ballum ] 

367 Compostertngsinstallatie MIdden-Zeeland 

17 AVI wordtnietheropend. 

18 Locatiekeuzebesluit inrichtings-MER voortgezet onder nr. 656 

19 Procedure gestaaktin verband metwijzigingvan het Besluit m.e.r. (vervallen vande m.e.r.-plicht). 

20 In afwachting van vaststellingvan het tracebesluit over de A50 is deze procedure voorlopig stilgelegd. 
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Project start- rtcht- rtcht- MER toet- beslult eerste 
notitie lijnen liJnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaakt advies nomen luatie 
gesteld 

368 Waterrecreatiegeb1ed Emmen-Zuid 

369 Slibverbrandingsinstallatie Shell J 

370 Masterplan Harlingen 

371 Polymeerfabrtek Shell Moerdijk ] 

372 Infiltratie Maaskant 

373 Ondergrondse gasopslagNorg21) 

374 Drooginstallatie stapelbare mest Vefinex II 

375 Provinciaal afvalstoffenplan PAP-III Zeeland 

376 Berging chemisch afval op Bovenveld ] 

377 Golfbaan Zuidpolder te Veen [Eemnes) 

378 GIT -composteringsinrichting Dulven 

379 Kti.taly~atGrbcrgii1g DSrv1 Gt:lccll 

I 
380 VullverwerkingsbedrtJfNoordoostpolder e.o. ) 

381 GIT -composteringsinrichting Boeldershoek 

382 Baggerspecledeponie Limburg 

383 Mestcompostertng Theeuwen BlitterSwijck 

384 Esso hydro cracker 

385 Integraal stadsrandmodel Beers/Culjk 

386 GIT -composteringsinstallatie Utrecht ] 

387 PromestZeeland 

388 Stortplaats 't Klooster Nleuwegeln 

389 Dlstripark Maasvlakte 

390 Woningbouwlocaties streekplan Utrecht 

391 Woningbou wlocaties Stadshagen Zwolle 

392 Uitbr. elektrtciteltscentrale RoCa-3 Rotterdam 

393 Scarabee mestverwerkh,gsinr. Dorculo 

394 Slibverbranding Noord-Brabant 

395 MTBE-fabrtek Nerefco in Europoort 

396 Golfresldentie Dronten "-
397 Grootschalige mestverwerking Duiven 

21 Aanvullende toets1ng verzocht door de provinc1e inzake de locatiekeuze. 
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Project start- richt- richt- MER toet- besluit eerste 
notitie lijnen lijnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaakt advies nomen luatle 
gesteld 

398 Fleuren Compost Middelharnis 

399 BaggerbergingAvertjhaven Velsen 

400 G IT -vergisttng 'Midden-Brabant' Tilburg 

401 Golfcomplex Staadegaard Renkum (Gld) 

402 Compostertngstnr. Noord-Holland-Zuid 

403 AfvalverwerkingVeendam 

404 Incinerator Aramidemaatschappij Delfzljl 

405 Gebruik Zwanenburg-/Kaagbaan Schiphol 

Aanvulling MER 

406 Keersluis Ramspol, tweede fase 

407 Opslag/verwerking chern. afval Dordrecht 

408 Stortplaats Aanschoterweg Barneveld 

409 Akzo Pharma Oss, locatle II 

410 BFI overlaad -/bewerkingsinr. afval Delft 

411 Woningbouwlocatles Zaanstad 

412 Woningbouwlocatle Haarlemmermeer-West 

413 Composteerinrichttng PROAV Rotterdam 

414 Open Beerdam Rotterdam 

415 Baggerspecieberging Hansweert 

416 Scarabee mestverwerking Sevenum 

417 Baggerbergtng AmerikahavenAmsterdam 

418 UitbreidingUCNUrenco 

419 S 11 /N54 Zuidelijke Randweg Wateringen 

420 HFK-fabriek Dordrecht I 

421 AfvalverwerkingARCG Westerkwartier 

423 Shell hydro cracker Pernis 

424 Afvalstoffenterminal Moerdijk (ATM) 

425 Stadion Amsterdam 
I 

427 Zuidelijke Ringweg Groningen (Rijksweg 7) 

428 Afvalberging Helmond/ Eindhoven 
I 

I 
429 Warmtekrachtcentrale Nijmegen (EPON) 

I 
430 Stortplaats Smink Amersfoort 
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Project start- rtcht- rtcht- MER toet- besluit eerste 
no title lijnen lijnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaakt advies nomen luatle 
gesteld 

431 Hoogers chemlsch afval Geldrop 

432 Structuurvisle Ede/Veenendaal 

433 Bestemmlngsplan Beitel-Zuld te Heeden ] 

434 Tracestudie A4 / A 16 

435 NoordeliJke kuststrook Lelystad 

436 Rtjksweg 32 Heerenveen 
I 

437 Afvalverwerking De Jong Gorcum 

438 Chern. afvalverwerking Argentla Moerdijk 

439 Stortplaats z.o.-regio Noord-Holland I 

440 A58 omlegging Etten-Leur 

441 A58/ A16 Princeville Breda/Prtnsenbeek 

442 Flevo milieu-en energlepark Lelystad 

443 Mestverwerking Scarabee Venray 

444 Afvalscheiding/ -vergistlng Dordreche2
] I 

445 Mestverwerking Scarabee Nederweert 

446 Vliegassilo's Maasvlakte 

447 Luchtmobiele Brtgade Eder /Ginkelse heide 

448 Co-treatment in oxysmeltoven blj Budelco23] I 
449 Mestverwerkingsinstallatle Ede 

450 Glasrecyclinginstallatle Helloo 

451 Oevergrondwaterwinning Langerak 
I I 

452 Uitwijkhaven Weurt 

453 Golfbaan Mereveld 

454 Warmtekrachteenheid Rotterdam 

455 Zandwinning Westvaarders Wadden 

456 Natuurontwikkeling IJsselmondlng I 

457 Mestcomposterlng Heveco Grubbenvorst 

22 Procedure stopgezet in december 1994 vanwege stopzettlng samenwerking Proav en Gevudo \Toor dlt project. Proav 
heeft het init1atlef voortgezet voor zo 'n installatie via project 489. 

23 Deze procedure is stopgezet omdat de initlatiefnemer geen perspectief zag op reallsertng van het voomemen. Inmid
de1s z1jn vergunningen verleend voor de overslagvan 'h1stortsch' jaroslet u1t bestaande bekkens naar nieuwe bek
kens, en voor de opslag van bij de zinkproduktie vrtjkomend jarosiet in een nieuw bekken. 

BiJIage 6, bIz. 12 



Project start- richt- richt- MER toet- besluit eerste 
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advies vast- gernaakl advies nomen luatie 
gesteld 

458 Grondrelnigingsinstallatie Texaco Botiek ] 

459 Champignonmest CNC Moerdljk ] 

460 GFI' -composteringsinstallatie AVU Utrecht ] 

461 Verw. verfrestene.a. Exachem Beuningen . 
462 Wijzigtng C3-deponie Loswalweg Rotterdam 

463 Rijksweg 73 Venlo/Maasbracht 

464 Warmtekrachtcentrale Swentibold Geleen 

465 GFI' -composteerinstallatie Lage Weide ] 

466 Chemische afvalverwerklngTCRBotiek 

467 AfvalbergingZ.W. Midden-Utrecht 

468 Scheidlngsinstallatie Hoog Zestlenhoven 

469 Grondrelnigingsinstallatle BBS te Weert 

470 Secundaire weg S205 / S210 

471 Golfbaan Teteringen 

472 Loswal in de Noordzee voor baggerspecie 

473 GFI' -composteerinrichting Maastricht24] ] 

474 Chemisch afval ATF Drachten 
I I I I 

475 Kemenergtecentrale Dodewaard 
r 1 

476 Recreatle Graskuilen/De Schatberg Sevenum 
I I 

477 Mestverwerkings- /koolstoffenfabriek Zutphen 
I I 

478 Uitbreiding stortplaats Zelhem 
I T 

479 AluminlumalkylenAkzo Rotterdam 
I I 

480 GFI' -vergistingsinstallatle Lelystad 
I I 

481 Bedrijventerrein Vossenberg-West Tilburg 
I T 

482 Windmolenpark Groningen 
r T 

483 Woon - en werklocaties stadsreglo Tilburg 
I I I 

484 Woon- en werklocaties regto 's-Hertogenbosch 
I I I 

485 Uitbreiding AVlRA Duiven 
I I J 

486 Van Vliet sloop- en GFI' -afval Wateringen 
r T I 

487 Grondrelniging Boeldershoek 

24 Dit project wordt vervolgd onder nummer 574. 
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488 Rijksweg 4 Delft - Schiedam 

489 Afvalschelding en vergisting Moerdijk 

490 CBE Paktank Botlek 

491 Halonen Hugen B.V. Zevenaar 

492 Polymerenfabriek Johnson Friesland 

493 Calandverblnding 

494 Kernenergle ECN Petten 

495 AVl-slakkenbehandel1ng Dordrecht 

496 Hoger Onderwijs Reactor (IRl) Delft 

497 P AP-III Zuid -Holland 

498 Centrale bewerkingseenheld (CBE) Lelystad 

4HH Woningbouwlocatie Dronten-West 

500 Grondreinigingsinstallatie Schiedam 

501 Afvalverbrandingsinstallatie Twente 
I 

502 Drinkwaterwirming Schiermonnikoog 

503 Omleiding RW 706 Halfweg/Zwanenburg 
I 

504 GFT -compost.capaciteit VAM-Wijster 

L 1 
505 Stadsontwikkeling Dordrecht 

506 Woningbouw- en bedrijventerreinen Twente 

507 Bouwlocatie Delfgauw te Pijnacker 

508 Reststoffenbewerking NAM DelfZiJI 

J 
509 Verwijdering zuiveringssl1b Gr. Fr. en Dr. 

510 Chemisch afval Hengelo/Enschede ) 

511 Zuid-Willemsvaart bij 's-Hertogenbosch 

512 Baanverlenging Groninger Airport Eelde 

513 Intergemeentel1jk Slructuurplan Utrecht 

514 GFT-composteerinrichtlngOss 

515 Verwerkingscap. zuiveringssl1b Zuid-Holland 

516 Woon- en werklocaties Eindhoven/Helmond 

517 RivierdiJkverbetering Bomendijk 

518 Industrieterrein Graetheide te Geleen 

519 Kernenergiecentrale Borssele 
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520 Be- en verw.install. FCA Bergen op Zoom 
I I 

521 Bosplan Bentwoud bl,j Zoetermeer 

522 Grondreinigingsinstallatie Drachten 

523 M1l1eubeleidsplan Groningen 

524 Centrale bewerkingseenheid (CBE) Delfzijl 
I 

525 GIT -verwerking ICOVA Den Haag 

526 Milieubeleidsplan Overijssel 

527 Mtlieucentrum Deurne 

528 Toepassing reststoffen ILP-Wal Europoort 

529 Zeefzandrelnig. Roosend./Tilburg/ Helmond 

530 Stortplaats De Goudsberg Lunteren 

531 Recreatlegebied Aakvlaa1 

532 UUbr. WKC Delesto BV Delfzijl 

533 Dlepinffitratie oevergrondwater ZO Utrecht 

534 Verdubbeling van de N33 Groningen 

535 Internationale spoolVerbinding Groningen 
I 

536 Landinrlchting Bergen-Egmond-Schoorl 

537 Stortjarosiet en glps Budelco 
I I I 

538 Dubbel eenheldsoefenterrein De Haar 

539 Landinrlchting Saasveld-Gammelke 

540 Landinrlchting Rijssen 

541 Milieubeleidsplan Limburg 

542 Landinrlchtlng Haren 

543 Milieubeleidsplan Drenthe 
I 

544 Stort Nauernasche Polder Zaanstad 

545 Landinrlchting Drachten 

546 Windenergieopwekking Friesland 
I 

547 Natte reinigingslnstallatie Den Haag 
I 

548 Structuurplan KloostelVeenAssen 

549 Golf- en countryc1ub Harderwold Zeewolde 

550 Landinrlchting Achtkarspelen-Zutd 

551 Be- en verwerking gevaarlljk afval Uden ] 
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552 OmleldlngenApplngedam en Holwlerde 

553 Ultw1jkhaven Loblth (Gelderland) 

554 Haven- en lndustrieterreln Axelsche VI. 

555 Stortterreln EiJ sden AVL Deponte 

556 Stortplaats Landgraaf 

557 VerbredlngA2 rondweg 's-Hertogenbosch 

558 Verlengde berglng zulvertngsslib Slufter 

559 Stortenverw. afval ZWreglo Noord-Holland 

560 Be- en verwerking KCA Rotterdam (Roteb) 

561 Landlnrich ting Kust West Z-VIaanderen 

562 Vuilstortplaats Braambergen Almere 

563 Landlnrichting Laaghalen 

564 Stortplaats De Ullerberg Ermelo 

565 Warmte/krach tcentrale Terneuzen 

566 Ultbreldlng AVR Rotterdam 

567 Omleldlng provlnclale weg N20 1 Uithoorn 

568 Immobilisatie-lnstallatie VBM Maasvlakte 

569 Mllieubeleidsplan, Noord-Brabant 

570 Uitwerkingsplan 4e spaarb. Blesbosch 

571 Locatiekeuze stortplaats Achterhoek 

572 RW31, Leeuwarden-Drachten 

573 OmlegglngA58 Etten-Leur 

574 GFT-composteertnrichting Maastricht 

575 LandlnrichtingWeertjs 

576 IBF Internationaal BedriJvenpark Friesland 

577 Aardgasbulsleldlng Noord -Nederland 

578 WaalbandlJkverbetering Gameren - Nieuwaal 

579 Baggerspecleberglngsplan Utrecht 

580 Locatiekeuze stortplaatsen Gelderland 

581 Landlnrich ting Westzaan 

582 Zandwlnn1ng Amstelmeer 

583 Grondre1n1glng HeldemlJ MoerdlJk 

l 

! 

start- richt- richt- MER toet- beslult eerste 
notitie lijnen l1Jnen bekend- sings- ge- eva-

advies vast- gemaakt advies nomen luatie 
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I 

I 

I 

) 

I 

I 

I 

J 
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584 Herinrichtingsplan Leidschendam 

585 (gevaarlijke) afvalstoffen Booy, Botlek 

586 Landlnrtchtlng Land van Maas en Waal 

587 Beheer Hartngvlietsluizen 
I 

588 Compostertngsbedrijf 'Zuid -Holland' 

589 BF! vergistlng Harderwijk of Arnhem 

590 Biomassavergassing Noord-Holland 

591 Paralielle vijfde baan, luchthaven Schiphol 

592 Gevaarlijk afval Mirec B.V. Eindhoven 

593 Ruilverkaveling Odoorn 
I 

594 Champignonreststoffen Maasdriel 

595 Natuurontwtkkelingsplan Grensmaas 
I 

596 RW 69, Eindhoven - Belgische grens 

597 Herinrichtlng Schoonebeek 

598 Waterwlnning Suameer 
I 

599 Tienjarenprogramma Afval 1995 - 2005 

600 Windmolenlocaties Flevoland 

601 Landlnrtchtlngsproject Enschede-Zuid 
I 1 

602 Landlnrtchtlng Enter 
1 1 

603 Woningbouwlocatie Pijnacker Zuid 
I T 

604 GFT -bewerking Koningspleij-Noord 
I 1 

605 Mega-bioscoop Diemen 
I I 

606 Oevergrondwaterwinning Opperd./Str.kerk 
I 1 

607 Opslag radioactief afval (COVRA) Borsele 
I 1 

608 Demping Houthavens te Amsterdam 
I 1 

609 Grondwaterwinning Over-Betuwe 
1 1 L 

610 Capaciteitsuitbreiding Coentunnel 
r I 

611 Waterleidingplas 2 LoendeIVeen 
I 1 

612 ComdorsA'dam, Almere en 't Gooi (CRAAG) 
1 1 

613 C2- en C3-afval Boeldershoek 
I I 

614 Herinrichtlng Groenraven -Oost 
I I 

615 A4, BurgeIVeen-Leiden 
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616 Kortsluitroute Rotterdam - Pendrecht 

617 Waterw1nning Brucht te Hardenberg 

618 Zandwin- en natuurbouwBeekerhelde 

619 Inrichting terrein Noord-West te Zoetermeer 

620 NAC-stadion. Lunetstraat te Breda 

621 Ooljsebandijk (Ubbergen/Nljmegen) 

622 Internatlonaal Bedrtjvenpark Frtesland 

623 Spaarbekken Panheel 

624 Inrichting Combi Terminal Twente 

625 Tracevaststell1ng Aldtsj erk - Leeuwarden 

626 Woningbouwlocatle Watertngse Veld 

627 Drinkwaterwlnn1ngVlieland 

628 Baggerspeciedepot IJmeergebled 

629 Amsterdam NIeuw-Oost. 2e fase 

630 Trajectstudie Tangenten Eindhoven 

631 Shreddertnstallatle De RuIter Nijmegen 

632 Verbetertng M1llingse BandIjk en Duffeltdljk 

633 Landinrichting 01st - Wesepe 

634 Be- en verwerking van mest te Helvotrt. 
Gernert. Bergeyk. Baarle-Nassau en Uden 

635 Bedrtjventerre1n Aken/Heerlen 

636 RW A2.Everdingen-DeU/Zaltbommel-Empel 

637 Batterijenverwerking Nedstaal B.V. 

638 Nat industrieterrein Meppel 

639 Bouwlocatle Buitenplaats Ypenburg 

640 Baggerst. OostvUet- en OmmedIjksepolder 

641 Mestbewerkingsinstallatle Wehl 

642 Bedrtjventerreln Medel te Echteld 

643 Metaal-recyc1inginstallatle Rotterdam 

644 Aanleg N22 te Haarlemmermeer 

645 Verb. RijnbandIjk. Kandia-Loo-Schans 

646 Hertnrichting Krtmpenerwaard 

I 

I 

I 
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I 
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647 VerbeteringIJsselbandijk, RW 12-Lathum 

648 Uitbreldtng MDI te Rotterdam-Botlek 

649 Dljkversterktng Oostelijk Flevoland 

650 Dijkversterking Noordoostpolder 

651 Mestbewerktngstnstallatle Raalte 

652 Exploratle-boringen Noordzee/ Ameland 

653 Projectnota/MER Waterkering Kampen 

654 Projectnota/MER Land1nr1chtlng Reeuwijk 

655 Projectnota Boskoop (land1nr1chtlng) 

656 AVI-ZON Maasbracht 

657 Afvalstoffen Transport Friesland 

658 Vegetatleve Landfarmtng Schoonebeek 

659 Uitbreidtng afvalbergtng Smink, Amersfoort 

660 • Kunststofbewerkingstnstaliatle Oostplaat 

661 Grondre1n1gtng Ecotechniek B.V. Rotterdam 
I 

662 Land1nr1chting Midden-Groningen 
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164 Golfbaan Ruigoord 

175 Diepinfiltratie NAM (Drenthe) 

178 Golfbaan Cromstrijen 

186 Golfbaan Het Zelle, Hengelo 

189 Golfbaan Heinenoord 

190 MestveIWerking Sevenum 

191 Golfbaan De Witdonk Meijel/Rogge1 

195 Recreatiepark De Lutte 

197 MestveIWerking Gernert 

200 MestveIWerking Vefinex 

201 Boorspoeltng Versaclean 

202 Stort Wca-grond voormalig EMK-terretn Krimpen 

206 Baggerslibbergtng Cromstrljen 

210 Golfbaan Rosmalen 

213 MestveIWerking Scarabee Y sselsteyn 

214 MestveIWerking OVB Ysselsteyn 

233 Stort Wca-grond bij Verolme-dok I Rotterdam 

235 Golfbaan Willem Arntszhoeve te Zeist 

236 Shreddertnstallatie Born 

237 Watertransporileiding naar Lelden 

238 Stort Wca-slib Enka Ede 

242 Hoogspanningslijn Doetinchem - Dodewaard 

249 Mestcompostertng CNC Milsbeek 

265 Rijksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen 

292 Verbrandtngsinstallatie Gevudo Dordrecht 

302 Pluimveemest Legro B.V. te Asten 

303 Recreatie- en woningbouwplan Het Goese Meer 

304 Toelating Carbo SEA boorvloeistoffen 

342 Watertransporileldtng Bergambacht - Wassenaar 

422 NAM watertnjectie Borgsweer 

426 NAM watertnjectle West-Nederland 

ONTHEFFINGEN 

adviesover 
ontheffing 

BijIage 6, bIz. 20 

ontheffing 
verleend 

, < 

ontheffing niet 
verleend, niet gebrulk 

ofvernietigd 



In deze reeks zijn tot dusver verschenen : Met het oog op de invoering van milieu-
effectrapportage in Nederland wordt 

Nrs.1 + 1A UITVERKOCHT een reeks publikaties uitgegeven. 
2 Methodologies, scoping and Deze publikaties hebben betrekking op 

guidelines. Conclusions and onderzoeksrapporten, verslagen, 
recommendations ISBN 90 346 0002 5 f 15,- richtlijnen en dergelijke. 

3 Scoping and guidelines ISBN 90 346 0003 3 r 25,-
4 Methodologies ISBN 90 346 0004 1 f 20,-

Nrs. 5 tim 16 UITVERKOCHT Deze uitgaven zijn schriftelijk 

17 Prediction in environmental impact te bestellen bij: 
assessment ISBN 9034603474 f 35,- Distributiecentrum VROM, 

18 Handling uncertainty in Postbus 351, 
environmental impact assessment ISBN 90 346 0521 3 f 35,- 2700 AJ Zoetermeer 
Effectvoorspelling 

19 I Aigemene inleiding ISBN 90 346 0434 9 f 20,-
20 II Lucht ISBN 90 346 0473 x f 42,-
21 III Oppervlaktewater ISBN 90 346 0628 7 f 42,-
22 IV Bodem ISBN 90 346 1087 x f 60,-
23 V Planten, dieren en eco-systemen ISBN 90 346 1088 8 f 35,-
24 Via Landschap LNV 1 2527 Iv 11 2-92 f 45,-
25 VII Geluid ISBN 90 346 2301 7 f 20,-
27 IX Straling ISBN 90 346 1594 4 f 55,-
28 X Gezondheid ISBN 90 346 1 989 3 f 27,50 
39 XI Multicompartimentale methoden ISBN 90 346 2682 2 f 15,-
29 Jaarverslag van de Voorlopige 

Commissie voor de milieu-
effectrapportage 1984 UITVERKOCHT 

30 Verkenning alternatieven bij milieu-
effectrapportage ISBN 90 346 0804 2 f 36,-

31 Jaarverslag van de Voorlopige 
Commissie voor de milieu-
effectrapportage 1985 UITVERKOCHT 

32 Evaluatie Interimbeleid ISBN 90 346 0884 0 f 10,-
Nrs. 33 tim 36 UITVERKOCHT 

37 Brochure over het opstellen van het 
evaluatie-onderzoeksprogramma bij 
milieu-effectrapportage voor 
afvalstoffenplannen ISBN 90 346 2320 3 f 12,50 

38 Jaarverslag van de Commissie voor 
de milieu-effectrapportage 1990 UITVERKOCHT 

40 Jaarverslag van de Commissie voor 
de milieu-effectrapportage 1991 UITVERKOCHT 

41 Evaluatie bij milieuvergunningen 6162/112 f 11,50 
42 Inventarisatie-onderzoek "wegen 

van effecten" 6163/112 f 17,50 
43a Jaarverslag van de Commissie voor 

de milieu-effectrapportage 1992 6178/112 f 20,-
43b Beschrijving van projecten (bijlage 7 

bij het jaarverslag van de Commissie 
voor de milieu-effectrapportage 
1992) 6179/112 f 54,-

44 Werkboek m.e.r. Gevaarlijke afval-
stoffen 6180/112 f 65,-

45a Jaarverslag van de Commissie voor 
de milieu-effectrapportage 1993 6181/112 f 20,-

45b Beschrijving van projecten (bijlage 7 
bij het jaarverslag van de Commissie 
voor de milieu-effectrapportage 
1993) 6182/112 f 35,-

46 Kwaliteit milieu-effectrapportage 6183/112 f 27,-
47 The Quality of Environmental Impact 

Statements 6188/112 f 16,-
48 Gebruik en effectiviteit van m.e.r. in 

besluitvorming 6185/112 f 11,-
49 Use and Effectiveness of 

Environmental Impact Assessments 
in Decision Making 6186/112 f 10,-






