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Commissie voor de milieueffectrapportage

Jaarverslag 1999

in overeenstemming met artikeI z.rB van de Wet

milieubeheer uitgebracht aan de Minister van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 0rdening en

Milieubeheer en aan de Minister van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij.
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VOORWOORD

U krijgt dit jaarverslag onder ogen terwijl het jaar zooo
net begonnen is en in Nederland de rooo" procedure voor

milieueffectrapportage bijna van start gaat. Een mooie

samenloop van omstandigheden, meenden wij, om een

jaarverslag uit te brengen dat anders is dan anders.

Natuurlijk presenteren wij de gebruikelijke feiten, cijfers,

overzichten en bijlagen. Maar wij willen bij deze gelegen-

heid graag eens wat verder terugblikken dan op het jaar

r999 alleen, en wat verder vooruit kijken dan uitsluitend
naar het jaar aooo. Om dit jaarverslag ook voor niet-inge-

wijden in milieueffectrapportage (m.e.r.) toegankelijk te

maken is een hoofdstuk met basisinformatie over m.e.r.

en de rol van de Commissie opgenomen.

Gedurende onze bet¡okkenheid bij milieueffectrapporta-

ge vanaf r98z hebben wij ervaren dat m.e.r. de kwaliteit
van de besluitvorming verbetert en dat het werk van de

Commissie hieraan bijdraagt. Wij denken dat de volgen-

de drie kwaliteitskenmerken van m.e.r. hierin belangrijk

zljn
. advisering door onafhankelijke deskundigen leidt tot

objectiviteit en lavaliteit van de milieu-informatie;
. milieuvriendelijke alternatieven voor het voornemen

worden in het daglicht geplaatst;

. burgers en andere l¡etrokkenen krijgen tijdig de moge-

lijkheid om hun zienswijzen in te brengen.

De toegevoegde waarde is zichtl:aar geweest bij het

merendeel van de r3o projecten waarover de Commissie
in 1999 heeft geadviseerd. Dit geldt voor zowel de kleine-

re als voor de grote projecten. Enkele van deze projecten

komen verderop in het jaarverslag aan de orde. Diverse

projecten waarover de Commissie dit jaar adviseerde, zijn
in het afgelopen jaar volop in de belangstelling geweest,

zoals de proefboringen naar aardgas in zee, de Noordoost-

tak van de Betuweroute, de ontwikkeling van de nationale

luchthaven, de luchthaven Eelde, de Maaswe¡ken in het

zuiden van het land, windenergie in Zeeland en het

ondergronds logistiek centrum bij Aalsmeer.

Ondanks het succes valr m.e.r. in haar huidige vorm is er

ons inziens nog ruimte voor veranderingen. Dat blijkt uit
de ontwikkelìngen in 1999. Het Ministerie van Volks-

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. door-

gevoerd en een project 'M.e.r. zooo+' opgezet om m.e.r.

klaar te stomen voor de volgende eeuw. Op de werkvloe¡ is

een toenemende behoefte aan 'm.e.r. op maat'. Wii heb-

ben hie¡ flexil¡el op ingdspeeld door advies op maat te leve-

ren wat betreft inhoud, vorrn en timing. Met deze experi-

menten en de evaluatie daarvan zullen we verder gaan.

'Wat ons betreft kan het instrument m.e.r. in de komende
jaren nog groeien zodat beter aangesloten wordt op het

specifieke besluitvormingstraject van een project. Bijvoor-

beeld:
. meer integrale m.e.r. voor besluiten waar ook gelijktij-

dig sociale en economische aspecten meegewogen

moeten worden;
. meer strategische m.e.r. voor die plannen en projecten

waar de belangrijke milieurelevante afwegingen zich

meer stroomop\Maarts in het besluitvormingsproces

bevinden;
. selectievere toepassing van m.e.r. voor alleen die pro-

jecten waarvoor het instrument ook werkelijk een toe-

gevoegde waarde heeft.

Wij willen behulpzaam zijn met het onderzoeken van de

wenselijkheid en de vormgeving van deze ontwikkelingen

door erperimenten uit te voeren l¡innen de ruimte van de

huidige regelgeving.

Als belangrijk speerpunt zien wij de evaluatie van ons

eigen funclioneren: hoe kan de bruikbaarheid van onze

adviezen worden verbeterd ten behoeve van de kwaliteit

Gerrit Blom
plaatsvervangend voorzitter

Niek l(etting
voorziTl er

Joseph Geerards
piaalsvervan gend voorzitte
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van de besluitvormingl Hierbij vinden wij het noodzake-

lijk regelmatig reacties van gebruikers van onze adviezen

te krijgen op onze werkwijze en advisering. Uit gesprek-

ken met provincies en een telefonische enquête onder

gebruikers van onze adviezen in 1999 bleken de reacties

overwegend positief te zijn. Door sommige respondenten

werd aangegeven waar verbeteringen mogelijk zijn met

betreldcing tot de werlcwiize, de toespitsing van adviezen

op de hoofdpunten, de flexibiliteit van het advies en com-

municatieve aspecten. Deze signalen ondersteunen onze

beleidsuitgangspunten voor de komende jaren.

Om de werkwijze en rol van de Commissie bij bestuurders

en politici te verduidelijken, zullen we met hen in eooo

actief contact zoeken. Ook zullen de media bij specifieke pro-

jecten geinformeerd worden over de inhoud van onze advie-

zen. Voor het stroomlijnen van deze contacten is een pers-

coördinator aangewezen. In het komende jaar zal de web-

site (www.eia.nl) van de Commissie volledig operationeel

zijn, waardoor onze adviezen voor een b¡eed publiek toegan-

kelijk zijn. Hiermee hopen wij een goede grond te creëren

voor een open dialoog met onze omgeving.

0

ú
z

\,

Maarten van Dis
laatsvervan gerlrl voorzitlr¡l

Leni van Rijn-Veltekoop
pta.rtsvsrvan¡¡end vor)rzi üÉ.f

lacques de Smidt
plaatsvctvangencl vootzittcr
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Dick Tommel

plaal svervangerncl voorziltt:r
Dick de Zeeuw

Iid van herl prr'.,idiurr
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Het idee waarop de milieueffectrapportage (m.e.r.) berust,

blinkt uit in eenvoud: zet eerst op een rij welke gevolgen

een voorgesteld project heeft voor het milieu, ga na welke

alternatieven in aanmerking komen en geen of minder
milieugevolgen hel¡ben, en neem pas daarna een besluit.
In de Verenigde Staten is dit idee in 1969 in wetgeving

vertaald. Nadien volgden vele landen, meer dan honderd
inmiddels. Ook verschillende grote internationale organi-

saties, zoals de Wereldbank, gebruiken het instrument
voor hun eigen besluiworming.

Tn Nederland i s milierreffectrapportage wettelijk verplight

voor grote projecten, zoals de aanleg van spoorlijnen, wegen,

woonwijken, bedrijventerreinen, elekriciteitscentrales en

afvalverbrandingsinstallaties. Daamaast is er een wettelijke

lijst met projecten waarbij per geval beoordeeld moet worden

ofhet wel of niet noodzakelijk is een m.e.r. uit te voeren. Het
Directoraat-Generaal Intemationale Samenwerhng ( DGI S )

De belangriikste producten von de Q
Co m m issie zi j n richtli j n e nadv i e zen

e n toets¡ n g sodv i e ze n. Doorn aast

levert z¡j ook bijdragen ûon congres-

sen en trainingen in binnen- en

buitenland.

I I t

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zet sinds het
begin van de jaren negentig ook milieu-effectrapportage in
voor projecten in landen waarmee Nederland een relatie

onderhoudt in het kader van ontwikkelingssamenwerkng.

Ro[ van de Commissie

De Commissie voor de milieueffectrapportage vervult
sinds 1987 een rol als onafhankelijk adviseur bij milieuef-
fectrapportage. De Commissie adviseert de instanties die

verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke besluiten: het
bevoegd gezag. Dit kan een minister zrjn of het bestuur
van een provincie, gemeente of waterschap.

De Commissie brengt tijdens de procedure verschillende
soorten adviezen uit. Elke m.e.r.-procedure begint met de

bekendmaking van een zogenoemde startnotitie, waarin
de initiatiefnemer de voorgenomen activiteit en de te
onderzoeken milieugevolgen globaal beschrijft. Voordat

I

DE COMM ISSIE VOOR DE M ILIE

Viø milieuffictrøpportøge kon'rt d.e inforn+øtie op tøfel d.íe nod.íg is owt. het milieubeløng een volwøørdige pløús fe

geven bij de besluitvorming over grote projecten. In Ned.erlønd is milieuffict;røpportøge sinds ry87 verplicht voor een

wettetijk vøstgelegd.e lijst vøn a.ctiviteiten. De onøfuønkølijke Commissie voor de mílieuffictrapporta.ge ød.viseert

sind,sd.ien d.e beslissingsbevoegde overheid,sínstanties. Dit inleídend.e hoofd,sruk is voorøl bed.oeld. om dit jaørversløg ook

voor niet-ingewijden in m.e.r. toegønkelíjk te rnøken. Een beknopt overzicht bij wijze va.n kennisrnøking. Wøt is

milieuffictrøpportøge? En welke rol heefi de Comrnissie?
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het onderzoek van start gaat, dient het

bevoegde gezag richtlijnen vast te stellen

die aangeven op welke alternatieven en

effecten het onderzoek zich moet richten.

De Commissie adviseert het bevoegd gezag

over deze richtlijnen in de vorm van een

richtlijnenadvies.

DE BIBLIOTHEEK

De Commissie heeft een uitgebreide bibtiotheek. Daar zijn onder

meer alle tot nu toe verschenen milieueffectrapporten aanwezig. De

bibtiotheek dient in eerste instantie ter ondersteuning van het werk

van de Commissie; documenten

uitlenen is daarom helaas niet

mogetijk. Maar betangstellen-

den zijn van harte welkom om

gebruik te maken van atle aan-

wezige literatuur. Hiervoor kan

een afspraak gemaakt worden

met de documentalist (Marie-

Jeannette van der Raay-Verdonk,

telefoon qo-4476to).

De onderzoeksresultaten worden door de

initiatiefnemer van het voornemen gepre-

senteerd in een openbaar document: het milieueffectrapport (MER). Als dit document gereed

is, beoordeelt de Commissie of de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een

volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming. De Commissie verwoordt haar oordeel in
een toetsingsødvíes. De eerder vastgestelde richtlijnen vormen hierbij het toetsingskader.

De Commissie adviseert ook over ontheffingen van de verplichting om een m.e.r. te doorlo-

pen en over projecten met grensoverschrijdende milieugevolgen. Bijlage 3 bevat een overzicht

van de uitgebrachte adviezen in I999.

Vanuit binnen- en buitenland krijgt de

Commissie regelmatig vragen over

m.e.r. De Commissie verzorgt voor-

lichting en trainingen en biedt ook

anderszins ondersteuning op het

gebied van m.e.r. Bijlage 5 geeft een

overzicht van gepubliceerde artikelen

en van bijeenkomsten en trainingen

waaraan de Commissie een bijdrage

heeft geleverd.

$ øi¡ elk pro¡ect brengt de werkgroep een

bezoek oon de beoogde locatìe voor het

project ìn kwestie.

,
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Aanpak van de advisering
Per project wordt een werkgroep geformeerd, die namens

de Commissie adviezen uitbrengt. De werkgroep bestaat

uit een voorzitter, een werkgroepsecretaris en gemiddeld
drie tot vijfdeskundigen. De voorzitter en de deskundigen
mogen op geen enkele manier belang hebben bij het pro-
ject waarover zlj zich moeten uitspreken. Hierop wordt
scherp toegezien. De deskundigen zljn in hun dagelijks

leven werkzaam bij bijvoorl¡eeld universiteiten, adviesbu-

reaus en onderzoeksinstituten. Voor verrichte werkzaam-

heden voor de Commissie ontvangen zij eenvergoeding.

De werkgroep bezoekt altijd de locatie waar het project is
gepland en stelt in de loop van twee maanden een richtlij-
nenadvies op. Voor het toetsingsadvies is eveneens een

termijn van twee maanden het uitgangspunt. Voor het uit-
brengen worden de adviezen met de initiatiefnemer van

het project en het bevoegd gezagbesproken.

De Commissie heeft geen bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en bemoeit zich niet niet politieke afwegingen. Zij
spreekt in een toetsingsadvies dan ook geen voorkeur uit
voor een bepaald alternatief. Als een onafhankelijk, des-

kundig 'geweten' bewaakt zij de kwaliteit van de informa-
tie waarop bestuurders hun besluiten baseren.

$ Werkg roepve rgoderi ng.

Een aantal mensen is gevraagd een u¡tsproak

over m.e.r te doen. Deze uitspraken zijn ver-

spreid in het jaarverslag opgenomen. Hieron-

der de eerste drìe.

Hans Ouwerkerk, burgemeester Almere en

voormalig vice-voorzitter Commissie m.e.r.:

"Mijn ervaring met de milieueffectrapportage

is positief. Na aanloopproblemen - het was

geheel nieuw - is het steeds meer een instru-

ment gebleken dat niet alleen het milieube-

lang dient, maar ook bijdraagt aan een even-

wichtige besluitvorming."

Dr. M.S. de Vries, Vrije Universiteit Amster-

dam: "Milieueffectrapportage is een mon-

strum geworden. Enigszins gechargeerd kan

worden gesteld dat als iets milieuvervuitend

is, het wel de zinloze omvang van de milieuef-

fectrapporten is. lnspraakavonden zijn ver-

worden tot hoorzittingen, waarbii betrokken

burgers niet het idee krijgen dat hun mening

serieus wordt genomen. Milieueffectrappor

tage dient dan ook vervangen te worden door

een ander instrument dat meer transparant

en invtoedrijk is en daadwerketijk meer ruim-

te biedt voor een belangenafweging."

Stichting Natuur en Milieu: "Wil hechten

waarde aan milieueffectrapportage or¡dat
daardoor informatie boven tafeI komt over

milieuvriendetijke atternatieven. Dat maakt

keuzes inzichtelijk en bovendien: duurzame

oplossingen hebben de toekomst."



Samenstelting van de Commissíe

De Commissie heeft een voorzitter, acht plaatsvervangende voorzitters en een algemeen

secretaris die aan het hoofd staat van een secretariaat, waar ongeveer 45 medewerkers werk-

zaam zijn. Het secretariaat is gehuisvest in Utrecht en verzorgt de dagelijkse gang van zaken.

De Commissie kan een beroep

doen op enkele honderden des-

kundigen. Bijlage 6 bevat een over-

zicht van de leden van de Commis-

sie en de overige deskundigen die

in r999 bii de adviserin g zijn

betrokken.

Het kantoor van de Conmissie ii.,*

voor de m.e.r. in Utrecht.

Secretariaat:

Arthur van Schendelstraat 8oo Utrecht

Correspondentie: Postbus 2345, 35oo GH Utrecht

Telefoon: qo - 44766 Telefax: o3o '2337295

E-mail adres: mer@eia.nl

DRIE MISVERSTANDEN OVER DE COMMISS¡E
VOOR DE M.E.R.

t. De Commissie schrijft milieueffectrapporten. Nee, de initiatiefnemer van de activiteit is ver-

antwoordelijk voor het opstellen van het MtR. De Commissie adviseert over de benodigde

inhoud ervan.

z. De Commissie geeft in het toetsingsadvies aan welk alternatief het bevoegd gezog moet

kiezen.Nee, de Commissie adviseert het bevoegd gezag over de vottedigheid en kwaliteit

van de milieu-informatie in het milieueffectrapport. Het bevoegd gezag neemt het bestuit.

3. Advisering door de Commissie is tijdrovend en vertragend. Nee, de Commissie heeft twee

rnaanden voor haar advisering en deze termiin loopt voor een deel geliik op met de

inspraakprocedure, zodat met de advisering weinig extra tild is gemoeid.
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ONTWIKKELING EN VAN 7987
In rygg brøcht de Comrnissíe ry7 ødviezen uit. Dit a.øntøI is iets løger d.øn het gemíd,d.eld,e in d.e øfgelopen vijf jøør.

Door de jøren heen zijn de nodige verschuivingen in soorten projecten opgetred,en: eind. jøren tøchlig wøren er

bijvoorbeeld veel golJbønen, hølverwege de jøren negentig wøren er veel øfvøIprojecten, in de øfgelopen vijf jäør heefi

een høusse øøn dijkverbetøringsprojecten de revue gepøsseerd, terwijl op dit moment gløstuinbouw, recrea.tieve

projecten en d.uurzørne energleprojectøn ín beøId. zijn. Vøn meet øf øøn heefi de Commíssie zich sterk gemøøkt voor

consistente a.dviezen en toegespitste ríchtlijnen. Met nøme in ry99 heefi d.aømaast cornrnunicøtie met d.e gebruikers

va.n onze a,dviezen veel øøndøcht gekregen. Een overzichl: cffirs, beleid., feiten en prøktijkervøringen.

Na een voortdurende stijging van het aantal jaarlijks uit-
gebrachte adviezen in de eerste jaren, bleefvanafrg93 het

aantal stabiel op een niveau van ongeveer r5o adviezen per
jaar. Tot r996 werden er meer richtlijnenadviezen uitge-

bracht dan toetsingsadviezen, waardoor er een stu\¡/meer

van projecten ontstond. Yanaf ry96 trad er een omslag op

en ging het aantal toetsingen het aantal nieuwe projecten

overtreffen.

Cijfers 1999

ln ry99 heeft de Commissie 59 richtlijnenadviezen, 74
toetsingsadviezen en 4 'overige' adviezen uìtgebracht.

Een overzicht van deze adviezen is te vinden in bijlage 3.

Het aantal uitgebrachte adviezen in r999 is iets lager dan

het gemiddelde over de afgelopen jaren. Dit geldt vooral

voor het aantal richtlijnenadviezen. Deels kan de oorzaak

gezocht worden in de verlenging van de adviestermijn
voor 9 complexe wegenprojecten, waawoor de adviezen

begin zooo uitgebracht zullen worden. Daarnaast laten

de gepresenteerde cijfers zien dat het aantal toetsingen

nog steeds het aantal nieuwe projecten overtreft.

Aontal odv¡ezen per iaor. Q

Trends in soorten en aantalldn projecten

Sinds 1987 hebben enkele wijzigingen in het Besluit
m.e.r. het aantal en de soorten m.e.r.-plichtige activiteiten
beïnvloed. Voor de belangrijkste verschuiving zorgde de

wijziging in ry94 van het Besluit m.e.r. Hiermee werd
aansluiting gezocht bij de Europese regelgeving. Er ont-

stond een indeling in een CJijst (m.e.r.-plichtige activitei-

ten) en een D-lijst (m.e.r.'beoordelingsplichtige activitei-

ten; voor deze activiteiten moet het bevoegd gezag pet
geval beoordelen of het wel of niet noodzakelijk is een

m.e.r. uit te voeren).

In 1999 is het Besluit m.e.r. opnieuw gewijzigd. Daarbij is

gekozen voor meer selectiviteit. Verschillende activiteiten

(vooral uitbreidingen en wijzigingen van reeds bestaande

activiteiten) verschoven om die reden van de C- naar de D-

lijst. Ook de Europese regelgeving maakte het noodzakelijk
de D-lijst verder uit te breiden, voornamelijk met indus-

triële projecten die eerder nog buiten de m.e.r.-regeling

vielen. Welke invloed dit alles zal hebben op het aantal jaar-

lijks te starten milieueffectrapportages moet nog blijken.

7
) toetsingsadviezen

richtlijnodviezen

I overige odviezen

,l* 1,986 1,987 1988 1989 1990 1991 1,992 1,993 1994 1.995 7996 7997 7998 L999
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Aantal uitgebrachte richttiinenadviezen per type proiect van 7994 tl m 999

infrastructuur recreatie afua lve rwijde rin g waterstaatku nd ige

werken

activiteiten

landelilì< gebied2)

energie en

industrie

totaall)

7994

7995

7996

1997

1998

1999

82

94

a?

77

75

6z

4

8

6

72

2

6

7

3

2

10

79

77

73

15

8

77

27

37

33

20

21

18

8

18

75

z6

77

4

22

20

)t

73

)1

74

r):. de totale aantallen komen niet overeen met de hoeveelheid uitgebrachte richtlijnadviezen omdat een aantal projecten tot meer dan

z): ::Ï::'.ili:?.iäi.,,,0 gebied valten projecten voor tandinrichting, woningbouw, bedri¡venterreinen, ontgrondingen,

natuurmonumenten, glastuinbouw en militaire oefenterreinen

ffi Opvattend is dat er in lggg voorol minder m.e,r-procedures zijn gestort voor woterstoatkundige werken (waaronder

dijkverbeter¡ngen), activiteiten in het landelijk gebied (waaronder landinrichting) en pro¡ecten met betrekk¡ng tot energie

en industrie. Het aantol recreatieve projecten in ry99 neemt iuist toe.

Landinrichting
Landinrichting werd rn ry94 onverkort m.e.r.-plichtig, hetgeen tot een groot aantal projecten

leidde. Voor landinrichtingsprojecten \Maarvoor nog geen voorontwerpplan was gepubliceerd,

moest door de wijziging in het Besluit m.e.r. alsnog de m.e.r.-procedure starten. In r993 wer-

den voor deze projecten tien en ín ry94 dertien richtlijnenadviezen opgesteld. Na deze piek

is het aantal richtlijnenadviezen gezakt naar vijf per jaar. Na ry96 zrjn er nog maar enkele

procedures gestart, vooral omdat er minder geld ter beschikking kwam voor integrale landin-

richtingsprojecten. In ry96 zijn de eerste zes MER'en voor landinrichting gepubliceerd en

getoetst. ln ry97 steeg dit aantal naar tien, waarna het aantal daalde naar ongeveer drie per

jaar in 1998 en r999. Gezien het aantal projecten waarvoor nog een MER moet worden gepu-

bliceerd, mag worden verwacht dat het aantal toetsingen in de komende jaren op een verge-

lijkbaar niveau zal blijven.

Dijkverbeteringsprojecten
De drempeiwaarde die voorheen voor dijkverbeteringen gold, kwam in r9g4 te vervallen: alle

dijlcverbeteringsprojecten werden m.e.r.-plichtig. Na de hoogwaters van r9g) en 1995 heeft

de dijkverbeteringsoperatie via het Deltaplan Grote Rivieren een forse impuls gekregen. Dit

heeft geleid tot een hausse aan m.e.r.-procedures voor dijkverbeteringen.
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Drf KVERBETERT NGSPROT ECTEN :
LEEREFFECTEN VOOR DE M.E.R.-pRAKTt'K

Voor dijkverbeteringsprojecten zijn in vijf jaar bijna r3o adviezen uitgebracht. 0mdat het getijksoortige projecten betreft, zijn

er ervaringen opgedaan die voor de hele m.e.r-praktiik van belang zijn.

. Taetsen van informatie in de startnotifre. Toen de dijkverbetering m.e.r.-ptichtig werd, waren bepaalde projecten al in een

vergevorderd ontwerpstadium. Voor die projecten is afgesproken dat de startnotitie een overzicht zou geven van wat tot
dusver was onderzocht. lnsprekers en de Commissie zouden dan aangeven wat nog ontbrak voor een volwaardig MER.

Omdat bij dijkverbetering vaak altertei alternatieven denkbaar ziin, werd de startnotitie ook meer en meer benut om met

behulp van een visie op het gebied een inperking van alternatieven voor te stellen. Hierop kunnen insprekers en de Com-

missie dan reageren. Deze werkwijze sluit aan bij ontwikkelingen en behoeften bii andere projecten en is daar ook ¡nge-

burgerd geraakt.
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Cultuurhistorie en natuurontwikkeling. De aspecten cultuurhistorie

en natuurontwikkeling die bij dijkenproiecten altijd ruim de aandacht

kriigen, worden ook voor andere profecten steeds belangriiker.

Snelle procedure. Vanwege de tiidsdruk dle voor de diikverbetering

getdt, is in de nieuwe Wet op de waterkering optimaal gebruik

gemaakt van de mogeliikheden tot coördinatie þetijktijdig nemen)

van de verschillende te nemen besluiten. Hierdoor is de mogetiik'

heid om de procedures snel te doorlopen goed uitgebuit.

Evaluatie. De MER'en voor dijkverbeteringen worden groepsgewijs

geëvalueerd op basís van een 'quick scan'direct na de uitvoering.

JAARvERSLAG CoMMtsst E M.E.R. 1.999
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Na een stijging van het aantal richtlijnenadviezen voor dij-
ken vanaf r99 6, zljn in r99g nog maar vieT richtlijnenad-
viezen voor dijkenprojecten uitgebracht. Dit betroflen
geen dijkversterkingsprojecten maar dijkverleggingspro-
jecten die worden uitgevoerd in het kader van de beleids-

lijn 'Ruimte voor de Rivier'. Deze projecten hebben naast

veiligheid ook natuurontwikkeiing tot doel. In de komen-

de jaren zal ztch waarschijnlijk nog een aantal nieuwe
dijkverleggingsprgjecten aandienen. De meeste dijkver-
sterkingsprojecten zijn inmiddels getoetst. Volgens de

Wet op de waterkering horen deze projecten voor januari

2oor te zijn uitgevoerd. De Commissie verwacht dan ook

dat in het komend jaar nog enkele MER'en ter toetsing
zullen worden aangeboden. Door de wllziging van het
Besluit m.e.r r9g4 zijn weer drempelwaarden voor rivier-
dijken ingevoerd, waardoor voor een aantal dijkverbeterin-
gen een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden.

Glastuinbouwpro jecten
Er'is een duidelijke ontwii<keling zichlbaar in het aantal

adviezen voor glastuinbouwprojecten. Nadat in 1998 de

eerste drie richtlijnenadviezen zrln opgesteld voor locatie-

keuze en/of inrichting van glastuinbouwgebieden, is het
aantal adviezen in 1999 verder toegenomen. Voor zes nieu-
we projecten werden richtlijnenadviezen opgesteld. Van de

in het totaal negen projecten zijn er nu vier MER'en gepu-

bliceerd en getoetst. In een belangrijk deel van de projecten

wordt ruimte gezocht voor hervestiging van glashrinbouw
uit Zuid-Holiand.

Duurzame energie
De energieprojecten in de beginjaren van m.e.r. betroffen
vooral de oprichting van nieuwe centrales met warmte-

krachtkoppeling. Het accent is in de loop van de jaren steeds

meer komen te liggen op duurzame energieopweldcing. Er

Meer odviezen voor glastuinbouw in ry99. ffi



f5

zijnvanaf t994 zeven m.e.r.'s uitgevoerd voor windenergieprojecten. Daarnaast zijn er de laat-

ste jaren veel initiatieven voor de opwekking van energie door het bijstoken van biomassa (afval-

hout, snoeihout, zuiveringsslib, papierslib en stapeibare mest) in l¡estaande centraies.

Biizondere proiecten en adviezen in 1999

De losse appendix bij dit jaawerslag geeft voor e1k project r¡r'aarover de Commissie dit jaar advi-

seerde, een overzicht met de projectgegevens en bijzonderheden. Een aantal projecten is speciaal

vanwege de gevolgde aanpak bij de advisering, de toegevoegde waarde van m.e.r. of omdat het

projectvernieuwende elementen bevat. Voorbeelden hiervan zijn de projecten in hetkadervan de

beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier', het luchtvaartterrein Eelde, de SWAB-projecten (Samen wer-

ken aan bereikbaarheid), project Natuur-en recreatiepark De Peelbergen en project Natuuront-

wikkelingsplan G rensmaas.

Een deel van de projecten waarover geadviseerd is, heeft een landelijke bekendheid gekregen,

zoals bijvoorbeeld: proefboringen naar aardgas in Wadden- en Noordzee, de noordoosttak van

de Betuweroute, de ontwikkeling van de nationale luchthaven, de Maaswerken in het zuiden
van het land, windenergie in Zeeland en het ondergronds logistiek centrum bij Aalsmeer.

JAAPyERsLA6 CoMMtsstE M,E, R. 1999

S Sinas ry94 zijn er zeven m.e.r.'s uitgevoerd voor windenergieprojecten. (montogefoto)
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Ook bijzonder zljn de twee adviezen die zljn uitgebracht
voor buitenlandse projecten met grensoverschrijdende

gevolgen (Duitse luchthaven Weeze-Laarl¡ruch, kerncen-

trales in de Oekraïne). Deze adviezen zijn uitgebracht op

basis van een artikel in de Wet milieubeheer (7.38 lid g)

dat aangeeft dat de minister van VROM de Commissie
kan vragen milieu-informatie te toetsen van buitenlandse
activiteiten met mogelijke milieugevolgen in Nederland.

Aanvu[[ingen
Als ontbrekende informatie van wezenlijk belang is voor
de besluitvormers (essentiële informatie), adviseert de

Commissie het MER aan te vullen. Bijvoorbeeld als de

vergelijking van alternatieven op hoofdpunten niet cor-

rect is, of een belangrijk (milieuvriendelijk) alternatief
niet is beschreven. ln zo'n situatie l¡iedt de Commissie
aan het advies op te schorten en krijgt de initiatiefnemer
de gelegenheid de ontbrekende informatie alsnog te ver-

zamelen. In 1999 heeft de Commissie voor 29 projecten
geadviseerd een aanvulling op het MER op te stellen.

LUCHTVAARTTERRE¡ N EELDE

Al in 1993 is een m.e.r.-procedure voor luchtvaartterrein Eelde gestart. Het betreft een start- en landingsbaanverlenging van

Zoo tot 25oo meter en de vergunningverlening (aanwijzing) voor het feiteliik gebruik van de luchthaven. Bii de toetsin gin ry97
constateerde de Commissie een essentië[e tekortkoming: een belevingsonderzoek naar de ervaren omgevingskwaliteit in rela-

tie tot het gebruik en de openstelling van de luchthaven ontbrak. Omdat het aspect hinderbeleving a[ enige aandacht in de ont-

werp-aanwijzing had gekregen, heeft de Commissie niet aangedrongen op een directe aanvu[[ing van het MER die de proce-

dure zou vertragen, maar heeft zij

aanbevoten dit onderzoek uit te
laten voeren als onderdeel van het

evaluatieprogramma. De Commis-

sie heeft tussentijds gereageerd

op een concept-projectplan bele-

vingsonderzoek en een deel van

de resuttaten van het onderzoek

voorgetoetst.

ln ry99 heeft de Commissie de

rapportage over het belevingson-

derzoek getoetst als ware het een

aanvutting op het MER. Zii heeft

beoordeetd dat de rapportage vot-

doende informatie bevat en

beveelt aan om in de voorschriften

voor het gebruik en de openstel-

ling van de luchthaven aan te
geven hoe de vliegtuigbewegin-

gen die de meeste hinder veroor-

zaken, beperkt zullen worden.
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W.p. Wi[ems, Vereniging Geen Uitbreiding Vtiegvetd Beek: "De milieueffectrapportage-proce-

dure heeft in een voorgekookte en potitiek votkomen verstarde besluitvorming rond de uitbrei-

ding van vtiegvetd Beek nieuwe obiectiviteit gebracht. Vaststaande feiten konden niet langer

genegeerd worden. Door het milieueffectrapport heeft het milieu effect gekregen."

Maastricht Aachen Airport: "Milieueffectrapportage: nuttig, tijdrovend, kostbaar, een 'MER à

boire'."

'SWAB': NEGEN STARTNOTITIES

ln september t999 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als uitvloeisel van de nota Samen

Werken aan bereikbaarheid (SWAB) 9 startnotities gepubliceerd. Deze betroffen trajecten op de ach-

terlandverbindingen At, Az en 44. Bii het opstetten van de startnotities heeft het ministerie veel aan-

dacht besteed aan het vroegti¡dig inperken van de alternatieven en te onderzoeken mitieueffecten.

Daarbii is uitgegaan van een succesvo[ 5W-ll-beleid (SW-ll staat voor Tweede Structuurschema Ver-

keer en Vervoer) op basis waarvan de te nemen maatregelen beperkt zouden kunnen bliiven tot ver-

breding van de huidige wegen op maaiveldniveau en de toepassing van benuttingsmaatregelen.

De Commissie heeft het betang van scoping altijd benadrukt. Zij kwam echter tiidens haar advisering

voor de richtliinen tot de conclusie dat het niet verstandig is om bii de setectie van alternatieven voor

de periode na 2oTSzonder meer uit te gaan van het inmiddels achterhaalde SW-ll-beleid. De mobiti-

teitsdoelstetling zal immers moeten worden biigestetd en doelen zoals de mob¡titeitsindex en con-

gestiekans, die tot dusver een belangrijke rol

speetden, zulten naarverwachting n¡et terug-

N OO R DOOSTE Llf KE VE R B ¡N D ¡N G komenin hetoptermiinteverschiinen Natio'

BETUWEROUTE naal Verkeers- en Vervoerplan. Het is nog

onduidetiik welke doelen hiervoor in de

Op z4 septem ber ry99 besloot het kabinet de Noordoostetiike verbin- plaats zullen komen' De Commissie achtte

ding van de Betuweroute voorlopig niet aan te teggen. De reden hier' tegen deze achtergrond de inperking van de

voor was tweetedig: er is tot 2015 geen extra capaciteit nodig voor alternatieven ¡n de startnotitie voorbarig. Zii

grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor en de aanleg bete- heeft de minister nadrukketiik in overweging

kent een grote ingreep in het landschap die zo mogeliik vermeden gegeven om haar opnieuw in te schakelen'

dient te worden. wanneer zich tiidens het opstellen van de

De kwetsbaarheid van natuur en mitieu bleek duldetijk uit het MER en milieueffectrapporten betangriike wiizigin-

de circa r5.ooo inspraakreacties op het MER. Mede op basis van de gen in het verkeers' en ve¡'voerbeteid voor-

inspraak adviseerde de Commissie tijdens de toetsing het MER aan te doen. De richtlijnenadviezen zulten begin

vullen met informatie over de Geo)hydrotogie. Dit aspect was in het uit' zooo worden gepubliceerd'

gebreide MER onderbelicht gebleven, terwijt de onderzochte tracés in

een kwetsbaar hydrotogisch gebied waren getegen. Zoats vaker btiikt bij

ingewikkelde tracéstudies, was de vergeliiking van alternatieven lastig

weer te geven ¡n het MER. Om de presentatie ten behoeve van het

bestuit te verbeteren adviseerde de Commissie een beknopte weergave

te maken van de belangriikste voor'en nadelen van atte tracés'



Bij aanvullingen werd tot voor kort geen termijn afgespro-
ken voor het uitbrengen van het advies, wat soms vooral
voor insprekers een onduidelijke situatie opleverde: waar
blijft het advies van de Commissiel Met ingang van 1999
hanteert de Commissie daarom striktere regels bij aanvul-
lingen. In overleg met de initiatiefnemer en het bevoegde
gezag wordt een redelijke termijn voor het aanleveren van
de aanvulling vastgelegd. Bij overschrijding van deze ter-
mijn brengt de Commissie alsnog haar oorspronkelijke
advies uit.

GASWINNING IN DE
WADDENZEE

Eind ry99 heeft het kabinet besloten (voortopig) af te
zien van nieuwe gaswinningprojecten in de Wadden-
zee. Het potit¡eke en maatschappelijke draagvtak voor
gaswinning ontbrak. Ondanks de aanzientiike economi-

sche belangen van gaswinning, heeft het natuurbelang
in dit geval zwaarder gewogen. Dit is mede ingegeven

door het voorzorgsbeginsel zoals dat is geformuleerd in

bijvoorbeetd de Voge[- en Habitatrichttijn. Het kabinet
is geadviseerd door een groep van deskundigen die
niet tot een eensluidende conctusie kwam over de

vraag of de bodemdaling als gevolg van gaswinning

schade zou aanrichten aan het Waddenmitieu.

De m.e.r. die is uitgevoerd had geen betrekkiñg op gas-

winning, maar op proefboringen. Wet is een proefboring

een belangrijke voorbereidende stap voor gaswinning.

Proefboringen die stechts enkele maanden duren, heb-

ben als doel na te gaan of er winbare hoeveelheden gas

aanwezig zijn. De m.e.r. was erop gericht de verstoring te
minimaliseren en te komen tot v.ergaande maatregelen

om getuidsovertast te reduceren. Bodemdating speett bij

een proefboring nog geen rot. Nu het kabinet heeft besto-

ten vooralsnog geen nieuwe gaswinningen toe te staan,
zijn uiteraard ook de proefboringen van de baan.

Mr. D.f. Keur, voorzitter van de rechters van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Leeuwarden die uitspraak
hebben gedaan in de zaak îardgasborlngen in de Waddenzee': "Ons is gebleken dat een mitieueffectrapportage
onontbeerlijk is voor de goede beoordeling van een zaak van een dergetiike omvang en complexiteit ats de proefbo-
ringenzaak' Met name voor de vaststetling van de feiten is een milieueffectrapportage van groot belang, al helemaat
in een zaak als deze waarin principiëteen ook emotionele argumenten een betangrijke rol spelen. ln dit geval is het
meer dan ooit van belang dat de conclusies en het advies van de Commissie voor de m.e.r. ondubbelzinnig zijn. Hier-
bii valt in het biizonder te denken aan de leemten in kennis en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden."



DUITSE LUCHTHAVEN
WEEZE-LAARBRUCH

ln 999 tiep in Duitstand een procedure voor

de vergunningaanvraag voor civiel gebruik

van de militaire Iuchthaven Weeze'Laar-

bruch. Volgens de Duitse wetgevingwas een

milieueffectrapportage niet verplicht. ln

Nederland zijn de aanvraag plus een aantal

onderbouwende studies op het gebied van

geluidsbelasting, veitigheid en emissies ter

inzage gelegd. lnsprekers merkten op dat

het prolect wellicht wel m.e.r.-plichtig zou

ziin op grond van de Europese richtliin m.e.r.

Op aanvraag van de ministers van VROM,

LNV en V&W heeft de Commissie de kwaliteit

en volledigheid van de mi[ieu-informatie

getoetst.

Het oordeel tuidde dat er informatie ont-

breekt over het voornemen en de getuidbe-

lasting, slaapverstoring, gezondheidseffec-

ten, externe veiligheid en de gevolgen voor

beschermde gebieden. Zonder een uitspraak

te doen over het al dan niet m.e.r.-plichtig

zijn van het voornemen, heeft de Commissie

aangegeven dat op deze punten om aanvul-

lende informatie gevraagd kan worden.

Nederland zal nametilk toestemm¡ng moe-

ten geven aan de Duitse autorite¡ten om

gebruik te mogen maken van het Nedertand-

se luchtruim bij landen en opstijgen over

Nederland.

t9 JAARVERSLAG CoMMtsstE M.E.R, 1999

KERNCENTRALES IN DE

OEKRAïNE

Begin jaren 90 waren twee kerncentrales in de Oekrai'ne

voor 8o% gereed toen zich het ongeval in Chernobyl voor-

deed. De bouw is toen stitgelegd. ln 1999 stetde de

Oekrainse regering voor de centrates met buitenlandse

financiële steun af te bouwen. De minister van VROM heeft

de Commissie gevraagd te adviseren over de kwaliteit en

vottedigheid van een veiligheidsstudie en twee milieueffect-

rapporten over deze centrates in het kader van het verdrag

van Espoo en ten behoeve van een besluit over de financie-

ring door de European Bank for Reconstruction and Develop-

ment. ln het toetsingsadvies constateert de Commissie

onder meer dat (vanwege leemten in kennis) de calamitei-

ten met de grootste effecten niet zijn beschreven. Tegelii-

kertijd geeft de Commissie aan dat er in Nederland ook bij

grote catamiteiten geen nadelige effecten te verwachten

zijn, mits atle aangekondigde studies en maatregelen

daadwerketiik en tiidig worden uitgevoerd. Bij een positie-

ve financieringsbestissing zou hierop terdege moeten wor-

den toegezien.
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VOORBE E LD VOORTOETSI NG

Voortoetsing heeft vooral een meerwaarde bii grote,

complexe, bestuurli¡k gevoelige projecten zoals de
gecombineerde bestuitvorming over de aanleg van de

HST-Oost (hoge snelheidstreinverbinding met Duits-

[and) en de verbreding van de Arz. De bestaande weg

en rails lopen door dichtbevolkte gebieden en belang-

rijke natuurgebieden als de Utrechtse Heuvelrug en de

Veluwe. Dit teidt tot een complexe añrveging van alter-
natieven met betrekking tot combinaties van weg en

rails, routes en uitvoeiing (bijvoorbeetd tunnel of
bovengronds)

Fdbu19

Voortoetsingen

Bij de zogenoemde voortoetsingen kijkt de werkgroep
van de Commissie alvast naar een (deel van het) MER
voordat het door het bevoegd gezag ts aanvaard en ter
visie is geiegd. Voor de MER-schrijvers is het aantrekke-
lijk om tijdig te weten \üat de opvatting van de Commis-
sie is, zodat men de inhoud van het MER tijdig kan
bijsturen. Belangrijk bij voortoetsing is dat de Commis-
sie afstand bewaart en niet op de stoel van MER-schrijver
of bevoegd gezag gaat zitten. Met ingang van 1998 is er

wat meer ruimte voor voortoetsingen gekomen. In het
jaarverslag van r998 staat welke afwegingen daarbij een

rol hebben gespeeld.

ln ry99 zíjn er vijftien milieueffectrapporten voorge-

toetst. Het betreft projecten waar nieuwe aspecten aan de

orde zijn ofwaarvoor de Commissie in haar richtlijnenad-
vies om iets nieuws heeft gevraagd of projecten waarbij
sprake is van een belangrijke inperking van alternatieven

in bestuurlijk gevoelige situaties.
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€,-f.:. Op ú december ry99

bracht Z.K.H. prìns

Wìllem'Alexonder een

werkbezoek aon de

Commissie. H¡i woon-

de onder andere een

stafvergodering b¡i.¡-

Sinds 1987 heeft de Commissie de wettelijke taak om de kwaliteit van milieuelfectrapporten

te bewaken. Voor een goede invulling van deze taak heeft zij steeds een beleid gevoerd met als

belangrijkste aandachtspunten:
. als eenheid naar buiten treden rne| consisten\e advíezen (dat wil zeggen: geliiksoortige

adviezen voor gelijksoortige projecten, waarbij uiteraard wel rekening wordt gehouden

met ontwikkelingen in beleid en de stand der techniek);

. de advisering toespitsen op de voor de besluitvorming relevante en essentiële milieu-

informatie (scopíng en ød'visering op møøt):

. de wettelijke adviestaak combineren met een ldantgerichte werkwijze (toetsøn en meedenkenJ.

Bevorderen van consistentie

Met de toename van het aantal adviezen is ook het aantal mensen dat betrokken is bij de

opstelling gegroeid. Maatregelen om de consistentie in de advisering te bewaken, zlin daar'

mee steeds belangrijker geworden.

Consistentie is één van de aandachtspunten bij de besprekingen van projecten in de tweewe-

kelijkse stafvergadering en in het driemaandelijkse voorzittersoverleg. Ook de instelling van

het zogenoemde aandachtsveldsecretariaat is bedoeld om de consistentie in de advisering te

waarborgen. Hoewel de werkgroepsecretarissen bij de Commissie vakinhoudeliik verschil-

lende achtergronden hebben, is er geen sprake van specialisatie. Iedere secretaris moet in

principe elk project kunnen begeleiden. Sinds r99o hebben de werkgroepsecretarissen van

de Commissie we1 allemaal één of meer aandachwelden onder hun hoede. De aandachts-

veldsecretarissen bewaken de kwaliteit en consistentie van de adviezen binnen hun eigen

aandachtveld. Zi1 zijn aanspreekpunt voor hun directe collega's en ook voor de externe con-

tacten. Bijlage 4 bevat een overzicht van de aandachtsveldsecretarissen.

JAARVERsLAG CoMMtsstE M.E.R. 1999
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In de loop derjaren zijn verder standaardteksten ontwik-
keld voor zowel de richtlijnen- als de toetsingsadviezen
om de consistentie van de adviezen te bevorderen. Deze
standaardteksten dienen als uitgangspunt en zijn nie1.

altijd op maat voor elk project. Ze kunnen dan ook worden
gewijzigd indien daar een projectspecifieke aanleiding
voor is. Deze opzet heeft als voordeel dat de deskundigen
zich bij de advisering vooral kunnen concentreren op de
specifieke punten die voor het project van belang zijn.

Toespitsing van het richtlijnenadvies
Een belangril'ke opgave bij milieueffectrapportage is de

'beschrijving toe te spitsen op juist díe informatie die rele-
vant is voor de besluitvorming. De internationaal gangba-
re vakterm voor deze toespitsing is 'scoping'. Goede sco-
ping voorkomt overbodig werk. De Commissie draagt
hieraan bij door al in de richtlijnenadviezen duidelijk aan
te geven welke onderwerpen relevant zijn voor het MER.
In de afgelopen jaren is er een ontwikkeling geweest van
vrij uitgebreide richtlijnenadviezen, waarin ook algemeen

Voorbeèld van toespitsing von het richtlijnenadvies: bij de (}
advisering voor het MER voor de Butaandiolfabriek Lyondell

¡n de Botlek is volstoon met een beknopte adv¡esbrief onder

verwìÌzing n0or het r¡chtliinenadvies dat een jaor eerder w0s

opgesteld voor dezelfde octiv¡te¡t op een ondere Iocotie.

o
I

6 Voorbeeld von toespitsing van het richttijnenadvies: bij de m.e.r

Omteiding N3q Putten ziin olgemene richtlijnen in het advies

0chterwege geloten omdot het bevoegd gezag.en de MER-opstelter

veel ervoring hadden met het opstellen van een MER.
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geldende adviezen en wettelijke inhoudseisen voor een MER zijn opgenomen, naar - indien

mogelijk en gewenst - zeer specifieke richtlijnenadviezen.

Sinds 1999 kan de werkgroep besluiten het bevoegd gezagde keuze te geven uit een integrale

adviestekst voor richtlijnen en een advies dat is opgesplitst in een specifiek deel en een sepa-

raat algemeen deel. Heelt het bevoegd gezag geen behoeflte aan het algemene deel, dan kan dit

achterwege blijven. In 1999 is ook een aantal adviezen uitgebracht waarbij is volstaan met een

korte brief met hoofdpunten, waarin algemene teksten niet of nauwelijks voorkomen'

Toetsen van de startnot¡t¡e

De kwaliteit van startnotities is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In veel gevallen

wordt bijvoorbeeld al duidelijk aangegeven wat de belangrijkste waardevoile elementen in het

gebied ziln die door de voorgenomen activiteit kunnen worden aangetast. Ook wordt regel-

matig in de startnotitie al beschreven welke alternatieven in het milieueffectrapport relevant

zijn. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het scopingsproces: een goede startnotitie

bespaart tijd en geld bij het opstellen van het milieueffectrapport.

In geval van een goede, uitgebreide starinotitie toetst de Commissie in de richtlijnenfase of de

informatie in de staTtnotitie klopt en wat daar bij het opstellen van het MER nog aan moet

worden toegevoegd. Bij sommige projecten komt het in de praktijk

inmiddels voor dat de startnotitie al alle relevante informatie bevat. De

Commissie geeft dan in haar richtlijnenadvies aan dat er'geen aanvul-

Ing. l.l. Hennekeij, Gedeputeerde prov¡nc¡e Zeeland: "De startno-

titie kan effectiever worden gebruikt. Vaak kan na de startnot¡tie

volstaan worden met het onderzoeken van enkele deelaspecten"'

STARTNOTITI E ALS CONCEPT.M ER

De startnotitie voor een proiect van de firma Graaff & Baas (oprichting

van een eenheid voor de conditioneringvan lakhoudende afuatstoffen)

was in overleg met het bevoegde gezagzo opgesteld dat de informatie

in de startnotitie zoveel mogetiik ten behoeve van het M ER kon worden

gebruikt. ln haar richtt¡jnenadvies heeft de Commissie informatie uit

de startnotitie op iuistheid, compleetheid en relevantie voor de

besluitvorming getoetst en geconstateerd dat in het MER geen aanvul-

[ende informatie hoefde te worden opgenomen, met uitzondering van

een samenvatting.

jAARvE RS LAc Co MMrss t E u,t. n. 1 999
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iende informatie meer nodig is en de startnotitie als
milieueffectrapport kan worden uitgebracht. De toetsings-
fase met inspraak op het MER vindt uiteraard gewoon
doorgang, maar is dan niet meer dan een formaliteit.

Evaluatie: doorwerking van adviezen
Om te zien ofalle bovenbeschreven inspanningen leiden tot
het gewenste resultaat, wordt bij de Commissie intern sys-

tematisch nagegaan wat de doorwerking is van haar advie-
zen. Dit houdt in dat per project wordt geregistreerd in hoe-
verre het bevoegd gezag rekening houdt met de adviezen.

Dit jaar heeft een groep externe deskundigen, die op ver-
schillende manieren betrokken zljn bij het werl< van de

Commissie, het systeem voor het registreren van door-
werking geëvalueerd. Hieruit bleek dat het systeem nuttig
en bruikbaar kan zIjn, mits de gegevens met de nodige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en gepresen-

DOORWERKING ADVIEZEN

Doo nue rki n g ri chtlij n e n advi ezen

Bij het merendeel van de richtlijnenadviezen brengt de

Commissie nieuwe betangrijke onderwerpen in ten
opzichte van de startnotitie: zoals aanwi.izingen voor de

techniekkeuze bij afuatprojecten of de beheeraspecten

bij gtastuinbouw en opmerkingen over behoefteramin-
gen en locatiekeuzen. Regelmatig blijkt het nodig de

initiatiefnemer te wijzen op de noodzaak om rekening

te houden met de beschermingsformules uit het Struc-

tuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Voget- of Habi-
tatrichtlijn. Bij ongeveer een vijfde van de richttijnenad-
viezen is het bevoegd gezag op belangriike punten

afgeweken van het advies van de Commissie. Dit is iets
meer dan in 1998, maar vergetijkbaar met de twee jaren

daarvoor.

D o o rwe rki n g to ets¡ n g sadv i e ze n

ln :999 adv.iseerde de Commissie bij 4oo/" van de pro-
jecten om het MER aan te vutlen. Dit percentage ligt
boven het gemiddetde van de afgetopen jaren, dat

teerd. De gegevens kunnen weliswaar gecontroleerd wor-
den bij het bevoegd gezag, rnaar het blijft de perceptie en
subjectieve beoordeling van de Commissie. Het onder-
zoeksteam heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de

toegevoegde waarde van het systeem te verhogen. Deze
aanbevelingen zullen gebruikt worden om het systeem
aan te passen.

Sinds begin 1999 wordt na het uitbrengen van elk advies
getelefoneerd met het bevoegd gezag om de bruikbaar-
heid van de adviezen en de werkwrjze van de Commissie
te evalueren. Om dezelfde reden heeft de Commissie
gesprekken gevoerd.met de belangrijkste gebruikers van
de adviezen: de provincies. Tussen november 1998 en
december i999 heeft met elf provincies een gesprek
plaatsgehad. Hieruit l¡leek dat zif in grote lijnen positief
zijn over de inhoud van de adviezen en de opsteliing van
de Commissie. De resultaten van het'rondje provincies'
sluiten aan bij de resultaten van de telefonische evaluatie

ongeveer op een derde ligt. De redenen om tot aanvul-
ling te adviseren zijn divers. Het onvotdoende uitwer-
ken van de beschermingsformules volgens SGR, Voget-

en/of Habitatrichttijn is een in het oog springende oor-

zaak. ln bijna alle gevallen is het advies tot aanvulling
door het bevoegd gezag overgenomen en heeft dit uit-
eindeliik geleid tot een positief eindoordeel van de

Commissie.

Do o nuerki n g i n besluite n

Dit jaar is bij ruim driekwart van de besluiten reken¡ng
gehouden met één of meer aanbevelingen uit de toet-
singsadviezen. Bij een vierde van de bes{uiten is het
meest milieuvriendetijke alternatief uit het MER overge-

nomen in het bestuit. Daarnaast worden in een aantal

beilu¡ten onderdelen van het meest mitieuvriendetijke

alternatief overgenomen. Dit le¡dt ertoe dat bij circa drie-
kwart van de besluiten naar de inschatting van het secre-

tariaat het meest m¡lieuvriendetijke atternatief uit het
MER invloed heeft gehad op het uite¡ndelijke bestuit.
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AANBEVELINGEN VOOR REGISTRATIE VAN

DOORWERKING

Beperk de registratie tot de doorwerking van de adviezen en probeer niet het effect van

de gehete m.e.r. te'meten'.
probeer interpretatieverschillen bil het invutten zoveel mogelijk te voorkomen, door een

duidelilke instructie en een aanpassing van de vraagstetling.

Gebruik het systeem ool< voor externe doelen (werkgroepen, jaarverslag, externe onder-

zoeken, artikelen).

Voer na de vaststelting van de richttijnen en na het nemen van het bestuit een gesprek met

het bevoegde gezag om de door de secretarls ingeschatte doorwerking te controleren.

en de uitkomsten van een telefonische enquête die is uitgevoerd door externe onderzoekers'

Men is van mening dat de Commissie deskundig en positief kritisch is, meedenkt, snel en

op het juiste detailniveau adviseert. Ook zijn bevoegde instanties tevreden met de mogelijk-

heid voor een deskundigenoverleg dat plaats heeft a1s de Commissie om een aanvulling op

het MER wil vragen.

Daarnaast laten enkele instanties ook kritische geluiden horen. Men vindt dat in het advies

onvoldoende rekening wordt gehouden met de lokale situatie en de bestaande beleidsruimte.

Het advies bevat te veel onterechte detailopmerkingen en onnodige aanbevelingen. Enkelen

vinden de communicatie en informele contacten niet intensief genoeg. Er is te weinig dis-

cussie mogelijk. Sommige adviezen zijn te abstract en theoretisch, en te veel geformuleerd in

deskundigentaal. Men vindt de Commissie niet altijd consistent in de advisering' De Com-

missie heeft deze punten meegenomen bij de evaluatie van haar werkwijze en het opstellen

van haar beleidsvisie voor 20oo.

Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden om eveneens met andere instanties een der-

gelijke waardevolle informatieuitwisseling op te bouwen.

jAARvERsLAG CaMMrsstE M.E.R. 1999
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BELEIDSVISIE VOOR 2OOO E

openbøørheid', onøfuønkelíjke toetsing en øltemøtieven zijn de kwøliteitskenmerken vøn d.e Nederløndse
milieuffictrøpportøge die hun wøa.rda blijven bewíjzen. De Comynissie ziet het als høør tøøk onx rrîet hãør ød,viezen
kwøIiteit en møøtwerk te leveren. De Commissíe wíI grøøg met de yninisteries meed.enken over de toekomst vøn he1

instrument n'L.e.r.: ínspelen op de behoefie øøn integrøüe vøn ruilieu en sociøøl-econoniische a,specten, meer winst
boeken nxet rn.e.r. voor strøteglsche plønnen, en wellicht selectiever toepøssen va,n m.e.r.? Verd,er is de Commissie bezig
høør beleid voor externe communicøtie op onderd.elen q.øn te pa.ssen. De beleidsvisie va.n d.e Cornmissie in kort bestek.

Milieueffectrapportage draagt in ten minste drie opzich-
ten bij aan de kwaliteit van de besluitvorrning:
. Advisering door onafhankelijke deskundigen leidt tot

objectiviteit en kwaliteit van de milieu-informatie.
. Milieuvriendelijke alternatieven voor het voornemen

worden in het daglicht geplaatst.
. Burgers en andere betrokkenen krijgen tijdig de

mogelijkheid om hun zienswijzen in te brengen.
De Commissie vindt het belangrijk dat deze kenmerken
van m.e.r. in de komende jaren in stand blijven en opti-
maal worden benut daar waat ze nodig zijn.

Op initiatieven en ontwikkelingen die reeds in gang zljn
gezel om de kwaliteit van haar werk te verhogen, zal de
Commissie in het jaar zooq verder bouwen:
. inteme kwaliteitsbewaking via het reguliere interne

overleg en het aandachtveldsecretariaat;
. externe terugkoppeling en evaluatie door doorwer-

kingsonderzoeken en gesprekken met de gebruikers
van adviezen;

. advisering op maat: scoping in de richtlijnenfase, flexi-
biliteit in timing en detaillering van advisering.

ô Het project Zandmaos/lVlaasroute is erop

ger¡cht hoogwaterstanden ¡n het Maasdal

te verlagen, de Moosroute voor het

sc he e pvaartve rke e r te ve rb ete re n e n

natuurontwikkel¡ng te rcal¡seren. De Com-

missie heeft een ioetsingsadvies uitge-

bracht over de Trajectnota¡fulER Zandmaas/

Maasroute, ten behoeve van de standpunt-

bepalìng van de min¡ster over het te k¡ezen

alternat¡ef. ln een MER zal het gekozen

ø lte m at i ef ve rvo lg e n s ve rd e r wo rd e n uit-

gewerkt worden, D¡t MËR zal in een twee-

de toetsingsodvìes worden beoordeeld.

FtEXTBtLtTEtT tN TtrDSTtppEN vAN ADVTSEREN

Bii complexe projecten en vooral in de ruimtetijke ordening btijkt de m.e.r.-procedure
vaak niet goed aan te sluiten op het besluitvormingstraject wat betreft timing en/of
detailniveau. De commissie wil een bijdrage leveren aan een betere aansluiting van de
m.e.r.-procedure door de detaillering en timing van haar adviezen verder te optimalise-
ren. Dat stuit aan bij de aanbevelingen van een onderzoek hierover van het Min¡sterie
van VROM in het kader van het project M.e.r. zooo+.

ln de afgelopen jaren zijn al ervafingen opgedaan met een gefaseerde aanpak bij ruim-
te[íjke-ordeningsprojecten (lJburg en Zandmaas/Maasroute), zodat zoweI de locatie-
keuze als de hoofdlijnen van de ínrichting votdoende aan bod komen. Uit een evaluatie
van dergelijke proiecten moet blijken of deze aanpak in de ruimtetijke ordening vaker
zou moeten worden toegepast.

Voor het won¡ngbouwproiect llburg heeft de Commìssie na de toets¡ngsadviezen over de m.e.r-plichtige g
besluiten al verschillende malen advies u¡tgebrocht b¡¡ mil¡eurelevante momenten in het verdere

be s lu¡tvorm in gsproces (evalue ren d o n twe rpe n).
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DAARNA

M.E.R. zooo+

In het voorjaar van r99B is bij het Ministerie van VROM het project M.e.r. zooo+ gestart. De belangrijkste doe-

len en activiteiten hie'van zijn:

. de aanpassingvan het Besluit m.e.t.7ggg waarbij diverse projecten van de C-lijst (m.e'r.-plichtig) naar de

D-lijst (m.e.r.-beoordelingsplichtig) zijn verschoven;

. het opstelten van een handreiking voor de m'e'r.-beoordetingsplicht;

. het opstellen van een'leidraad scoping';

. het ontwil<kelen van een afstemmingsmodel voor m.e.r. en ruimtelijke ordening;

. het uitvoeren van een onderzoel< naar de mogelijl<heden van inbedding van m.e'r. in de Wm-vergunning-

verten ing;

. het ìnventariseren van vormen van milieubeoordeling voor strategische besiuiten.

In november ry99 vond een 'Relatiedag over de toekomst van de milieueffectrapportage' ptaats. M.e r' zooo+

krijgt in het jaar 2ooo een vervotg met een implementatietraject en enig vervoLgonderzoek Publicaties over

M.e.r. zooo+ zijn te verkrijgen bij het Distributiecentrum VROM, Postbus 2727,3430 GC Nieuwegein of via de

website van het m inisterie (www.vrom'nl/milieu/m'e.r.)'

Tc*komstpersPeetíevelt

De milieueffectrapportage heeft al veei ontwikke-

lingen doorgemaakt. Dat het eindpunt echter nog

niet is l¡ereikt, komt duidelijk naar voren uit het

project M.e.r. zooo+ van het Ministerie van

VROM.

De Commissie wi1 actief en flexibel inspelen op

mogelijk verdere ontwikkelingen, zoals:

. meer integ"ale m.e.l. voor besluiten waar ook

gelijktijdig sociale en economische aspecten

moeten worden meegewogen;

. meer strøLeglsche m.e.r. voor die plannen en

projecten waar de belangrijke milieurelevan-

te afwegingen zich meer stroomopwaarts in

het besluitvormingsproces bevinden;

. seløctievere toepassing van m.e.r. voor alieen

die projecten waarvoor het instrument ook

werkelijk een toegevoegde waarde heeft'

SCOPING IN

RtcHTLIfNENADVIEZEN

ìn zooo wil de Commissie doorgaan met het ver-

beteren van de scoping in de richtlijnenfase door:

. bevorderen (via gesprekken met initiatiefne-

mer en bevoegd gezag) dat voor relatief een-

voudige projecten met weinig alternatieven

de startnotitie aI zo veel mogeiiik informatie

voor het MER bevat;

. toetsen van startnotities (indien mogelijk);

. experimenteren met richtlijnenadviezen die

in een specìfiek en algemeen deel ziin opge-

splitst, of adviesbrieven met alleen de

hoofdpunten, afhankelijk van de behoefte en

ervaring van de gebruiker en de uitgebreid-

heid van de startnotitie.

De Commissie beschouwt experimenten, binnen de ruimte die de bestaande regelgeving

biedt, een goede aanzet om dergelijke veranderingsrichtingen te onderzoel<en en samen met

de ministeries te evaluelen. Ztj is van mening dat dit soort ingrijpende veranderingen in

samenspel met alle betrokkenen tot stand moet komen. Communicatie b1i1ft dan ook een

belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.
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Ope n ba re mi Ii eu -i nfo rm ati e

De m.e.r.-regelgeving is opgezet om te zorgen dat relevante informatie openbaar wordt gemaakt: te verwachten
(nadelige) milieugevolgen van een voornemen en mogetijke gunstigere alternatieven worden ten behoeve van de
besluitvorming in beeld gebracht.

Mi li e uvrÌ en d e li jke re be sluiten
De verwachting (of achterliggende gedachte) is dat de initiatiefnemer en/of het bevoegd gezag hierdoor worden
beinvloed bij hun besluitvorming over het voornemen, zodat er een milieuvriendetijkere optossing komt, of een voor-
nemen met belangrijke nadelige mitieugevolgen niet doorgaat.
Gun sti ge n eve n effecten

Door de producten van m.e.r., te weten de beschikbare informatie over het voornemen, de alternatieven en de gevo[-
gBn, alsmede de toetsing daarvan door een onafhanketijke Commissie van milieudeskundigen kan:
. meer draagvlak ontstaan voor de besluitvorming;
. een leerproces optreden met een positieve invloed voor het milieu op termijn;
. verinnerlijking van het mitieudenken ontstaan bij alte m.e.r.-actoren;
. milieuonderzoekbeschikbaar komen dat ook bij andere (komende) projecten bruikbaar is;
. vruchtbaar conroct ontstaan tussen milieudesku ndigen en andere deskundigen.
Soms wordt ook door de procedure-eisen van m.e.r. de besluitvorming, waaraan de m.e.r. is gekoppeld, beter
gestructu reerd en/of gestroomlijnd.

a

a

Strategische milieueffectrapportage
In strategische plannen en programma's voor bijvoor-
beeld elektriciteitsvoorziening, ruimtelijke ordening, ver-
kêer en vervoer ofgrondstoffenwinning worden vaak prin,
cipiële keuzes gemaakt die belangrifke consequenties
voor het milieu hebben. Bijvoorbeeld omdat deze keuzes
sterk bepalend zijn voor de speelruimte die in een later
stadium beschikbaar is bij de ontwikkeling van concrete
projecten.

In de afgelopen jaren is de nodige ervaring opgedaan met
m.e.r. voor strategische plannen, bijvoorbeeld bij het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, het Beleids-
plan Drink- en Industriewatervoorziening, de Actualise-
ring van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de Tien-
jarenprogramma's Afval. In het kader van het project
M.e.r. zooo+ onderzoekt VROM welke rol m.e.r. zou kun-
nen spelen bij strategische plannen waarvoor momenteel
nog geen m.e.r.-plicht bestaat. Ook is op Europees niveau
een strategische milieubeoordelingsrichtlijn in ontwikke-
ling. In deze ontwikkelingen kan de Commissie een
inhoudelijke inbreng hebben door de ervaringen met

Drs. À Kraaijeveld, voorzitter/algemeen directeur Ver-
eniging FME-CWM: "Mitieueffectrapportage nieuwe stijl:
overbodige baltast venruijderen, pragmatiek is heiÞaam..

De heer Vriesman, directeur-generaal Ru¡mtel¡¡ke
Ordening, Ministerie van VROM: "De ruimtetÌjke orde-
ning is er mijns inziens niet bij gebaat wanneer naast
milieueffectrapportage een reeks van andere effec-

trapportages zou ontstaan, zoals economische en cu[-
tuurhistorische effectrapportages. Er zou eigentijk
voor ruimtelijke plannen één integrale effectrapporta-
ge moeten komen, waarvan milieueffectrapportage
een onderdeel is."

lng. f,l. Hennekeij, Gedeputeerde provincle Zeeland:
"De leden van de Commissie m.e.r. moeten kritischer
naar elkaar zijn. Men respecteert elkaar zodanig dat
niets ter discussie wordt gesteld. Dat houdt voor de ini-

tiatiefnemer veel extra onderzoek in waaryan het nut te
betwisten valt."
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-.r^1 ,-TõEg¡NnELIKm.e.r. voor strategische plannen en program-

ma's aan te dragen.

De Commissie verwacht een toegevoegde waar-

de van strategische m.e.r. voor niet m.e.r.-plichti-

ge plannen en programma's. 211 is dan ook

bereid om mee te werken aan experimenten op

dit terrein.

åntegratic va¡r mílieu en s{¡eiäêl-eecnomåsehe

aspeeten

De informatie waatover de besluitvormer

beschikt om een m.e.r.-plichtig besluit te

nemen, bestaat naast een MER vaak uit vele rap-

porten waarin bijvoorbeeld de technlsche, econo-

mische en sociale aspecten van een project wor-

den belicht. De besluitvormer staat dan voor de

moeilijke opgave om relaties te leggen tussen

deze documenten en om bijvoorbeeld de milieu-

gevolgen en economische gevolgen van alterna-

tieven in samenhang te bezien.

Het zo vroeg mogelijk samenbrengen en inte-

greren van de verschillende aspecten in één

document kan de afweging voor het bevoegde

gezag v er gefftakkeli j ken en versnellen. D it geldt

met name voor projecten waarbij de nut- en

noodzaakdiscussie een belangriike ro1 speelt of

waarvoor een meervoudige (bijvoorbeeld een

economische èn een milieukundige) doelstelling

is geformuleerd. Een geintegreerde benadering

kan de besluitvorming ook voor andere belang-

hebbenden meer inzichtelijk maken. Voorwaar-

de bij deze aanpal< is wel clat het milieubelang

altijd voldoende zichtbaar blijft.

a{ .--"t ;'É I. .:-: : ;-*'.:-,'

rål.r
i

a.
1*

'- a 1\'È;\
¡i

(:-
.¡&

: --- ¡ .:.':

-.{ff

OMGEVINGSPLAN
FLEVOLAND

Voor de vaststelling van het Omge-

vingsptan Flevoland ìs een strate-

gìsch MER opgesteld voor de ont-

wil<kelingsvisie 2o3o. ln het MER

voor het l(aderstellende Deei tot

zor5 wordt de visie meer gedetail-

ieerd uitgewerl<t. De Commissie

heeft in één richttijnenadvies over

beide fasen en op beide detailni-

veaus geadviseerd.

De Commissie bekijkt de mogelijkheden om deze integratie (vool een deei) een plaats te

geven in het MER. In overleg met de ministeries, bevoegd gezag en initiatiefnemer wil zii

experimenteren met een meer integrale aanpak van het MER voor bijzondere proiecten die

zich daar voor lenen. Voor het uitbrengen van een meer integraal advies is het nodig werk-

groepen met een bredere expertise op te stellen, waarin naast milieuspecialisten en -genera-

listen ook deskundigen uit andere disciplines zitting hebben. Voor maatschappelijk omstre-

den en complexe projecten met een dubbele doelstelling en bij de advisering voor internatio-

nale ontr,vikkelingsprojecten is hier al enige ervaring mee opgedaan. Voorbeelden van Neder-

landse projecten zijn Mainportontwikkeling Rotterdam, waarin ook economische aspecten in

het MER zijn opgenomen en de Toekomst van de Nationale Luchthaven, waarvool naast een

MER ook een economische effectrapportage gemaakt zal worden.

PRovrNctE FLEVÒuND



VERBREDING EXPERTISE:
MAINPORTONTWIKKELING
ROTTE R DAM

Bij een. meer integrale m.e.r. is het wenselijk om naast
milieudeskundigen ook andere disciplines op te nemen in

de werkgroep van de Commissie. Een voorbeeld waarin de

Commissie met een 'bredere' groep heeft gewerkt is het
Project Mainportontwikkeling Rotterdam. ln deze werk-
groep nam de Commissie een milieueconoom op om de

afstemming met de mainportdoelstelting duidetijk in beetd

te krijgen.

lntegratie door inbedding in de Wm-procedure
Een andere vorm van integratie betreft de inbedding van
m.e.r. in de vergunningprocedure op grond van de Wet
milieubeheer (Wm). Met inbedding wordt bedoeld dat
relevante elementen van m.e.r. worden geTntegreerd in de
Wm-procedure. In het kader van het project M.e.r. eooo+
heeft het Ministerie van VROM een onderzoek laten uit-
voeren naar de mogelijkheid om m.e.r. in te bedden in de
Wm-procedure. De onderzoekers zijn van mening dat de
Wet milieubeheer in principe dezelf<le mogelijkheden
biedt om het milieubelang een volwaardige plaats te geven
in de besluitvorming ais m.e.r.

Ter voorbereiding van een eventuele wetswijziging heeft
de Commissie onderzocht of haar ervaringen met m.e.r.
bij Wm-vergunningen kunnen bijdragen aan het maken
van keuzen over de wijze waarop inbedding kan plaats-
vinden. Hiervoor is voor elk Wm-project nagegaan op
welke wijze de drie kenmerken van m.e.r. (vroegtijdige
inspraak, onafhankelijke advisering en onderzoek naar
alternatieven) een rol spelen. Uit de resultaten bleek dat
geen algemene conclusie getrokken kan worden voor alle
Wm-projecten. Bij sommige Wm-projecten bieden vroeg-
tijdige inspraak, onafhankelijke toetsing en een alterna-
tievenafweging een toegevoegde waarde, bij andere niet.
De resultaten worden ingebracht bij de verdere uitwer-
king van dit initiatief in zooo. Daarbij wordt de Com-
missie betrokken.

Selectieve toepassing van m.e.r.
In de toekomst kan de m.e.r.-regelgeving wellicht een
kant opgroeien waarin het element van screening belang-
rijker wordt. In dat proces van screening wordt de m.e.r.-
plicht meer bepaald door de vraag of er belangrijke nadeli
ge milieugevolgen kunnen optreden, waardoor de moge-
lijkheid tot een selectievere toepassing van m.e.r. ontstaat.

Na de recente wijziging van het Besluit m.e.r 1994 is het
aantal D-lijstprojecten sterk toegenomen. Bij de beoorde-
ling of m.e.r. in zo'n geval nodig is, is het niet yerplicht de
Commissie of insprekers te raadplegen. Het bevoegd
gezag beoordeelt zelfofer sprake is van zodanig bijzonde-
re omstandigheden dat m.e.r. nodig is. Het Ministerie van
VROM heeft een Handreiking opgesteld om bevoegde
instanties bij de beoordeling te helpen. Toch blijken
bepaalde situaties moeilijk te beoordelen. De Commissie
zou dan een rol kunnen spelen door hierover in het licht
van de te verwachten milieueffecten te adviseren, al dan
niet na inspraak van de betrokkenen. Zij heeft hierover
onlangs een brief gestuurd aan een aantal bevoegde
instanties.

Een advies van de Commissie zou ook nuttig kunnen zijn
voor het verschaffen van meer zekerheid voor initiatiefne-
mers over de houdbaarheid van het besluit in eventuele
beroepszaken. Wanneer screening in de praktijk goed
functioneert, is hetwellicht mogelijk de regelgeving aan te
passen, waardoor het principe van 'alleen m.e.r. daar waar
nodig' beter gestalte krijgt.

De Commissie heeft op de uitbreiding van de lijst met
beoordelingsplichtige activiteiten (D-lijst) ingespeeld door
te experimenteren met advisering bij de m.e.r.-beoorde-
ling. Zlj werd hierin ondersteund door signaien uit het
veld, vooral van de kant van het bedrijfsleven, die voorde-
len zagen bij het inschakelen van een onafhankelijke com-
missie bij bepaalde gevallen van m.e.r.-beoordeling.

Communicatie: met gebru¡kers, bestuurders en pers
De Commissie heeft tot nu toe vooral in de schaduw
geopereerd, met als uitgangspunt dat haar adviezen voor
zich zouden moeten spreken. Zrj was van mening dat
haar onafhankelijke, adviserende rol daarmee het meest
was gediend. Bij de directe gebruikers van de adviezen op
de werkvloer (bestuurders en initiatiefnemers) heeft dit



geleid tot een duidelijke positionering. Een nadeel van deze opstelling bleek evenwel dat de

positie en werkwijze van de Commissie bij een aantal andere bestuurders onduidelijk of

onbekend zijn. Dit bracht de effectiviteit van de advisering voor deze doelgroep in gevaar. Om

deze reden heeft de Commissie dan ook besloten om meer actief naar buiten te treden. In

1999 is hiervoor een communicatieplan opgesteld met een daaraan gekoppeld actieprogram-

ma. Ook is er een perscoördinator benoemd. De hoofdlijnen van het communicatieplan ziin

als volgt:
. Juist bij groeperingen die slechts incidenteel met m.e.r. te maken hebben, blijkt de nood-

zaak aanwezig om meer voorlichting te geven over het nut van m.e.r. en de rol van de

Commissie. Met deze groeperingen zal de Commissie in 2ooo contact zoeken.

. De Commissie zal vaker (na overleg met overige betrokkenen) persberichten uitbrengen

over belangrijke projecten. .

. De Commissie bouwt haar website verder uit. Op deze website staat algemene informatie

over de Commissie en zrjn de teksten van de uitgebrachte adviezen te vinden

(www.eia.nl).
. De Commissie zal zich inspannen om de bestaande contacten te blijven onderhouden.

ADVISERING OVER
D- Lt' ST-ACT IVITE lT:
MOTORSPORTCEl.ITRUM
STEENBERGERVELD
Men wil in de gemeente Noordenveld een motor-

sportcentrum aanteggen en gaan exploíteren op

een al bestaand motorerossterre¡n. De provincie

Drenthe moet hiervoor een Wm'vergunning afge-

ven. Onder het oude Besluit m.e.r. stond een motor'

raceterrein op de D-liist van m.e.r.'beoordelings'

plichtige activiteiten. Omdat de provincie Ðrenthe

niet zeker was of het uitvoeren van m.e.r. in dit
geval wel of geen toegevoegde waarde zou hebben

en ge¡ien het'feit dat dit pro¡ect gevoetig tigt bij

'omwonenden, heeft men besloten de vraag aan de

Commissie voor te leggen. ln haar advies oordeelde

de Commissie dat er geen aanleiding bestaat voor -

het maken van een ffi.ê¡r. omdât de Wm-vergun'

ningverlening voor dit specifieke pro¡ect voldoende

milieu.informatie oplevert om tot een verantwoord

bestuit te komen.
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ADVISERI NG ONTWI KKELI NGS

Sinds rygj ød'víseert d'e Comrnissie over projecten in het kad.er vøn ontwikkelingssømenwerking (OS ) . Ook verzorgt de

Cowt'missie institutionele ond'ersteuning en levert zij bijdrøgen øa.n methode-ontwikkeling. Hierond.er volgt een beknopt
overzicht vøn de øctíviteiten in het ka.der van nx.e.T. en ontwikkelingssanLenwerking. lJitgebreid.ere inþrmøtie over de

OS-øctiviteiten in rygg ís te vind.en in het øpørte Engelstølige jøørversløg, dat begin zooo verschijnt.

In ry93 tekende de Commissie een overeenkomst met het
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
(DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De
overeenkomst houdt in dat de Commissie op verzoek van
het DGIS adviezen uitbrengt over OS-activiteiten met
belangrijke milieugevolgen.

Sinds 1997 adviseert de Commissie ook aan de Wereld-
bank en de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor
Ontwikkelingssamenwerking (FMO). DGIS acht deze
advisering, die overigens nog in een experimenteel stadi-
um is, zinvol omdat de Wereldbank en de FMO een deel
van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamen-
werlcing best"eden.

De Commissie heefr in nouwe samenwerking met de lokole outor¡teiten #
geadviseerd over het mon¡torìngsprogromma voor het ,Tìdal inlet'

project, een project voor de rehabi[¡totie von een lagune in Cartagena,

Colombia.

Adviezen

In 1999 heeft de Commissie de volgende adviezen uitge-
bracht voor OS-projecten (zie ook bijlage 3):
. advies over het monitoringsprogramma voor het pro-

ject'Lining Ismailia lGnaaf in Egypte';
. advies over het monitoringsprogramma voor het pro-

ject'Tidal inlet' in Cartagena, Colombia;
. een sectoraal richtlijnenadvies voor.milieueffectrap-

portage voor landaanwinningsprojecten in de Filippij-
nen (in samenwerking met het Ministerie van milieu
van de Filippilnen);

. toetsingsadvies voor het kustbeschermingsplan 'Inte-
grated CoastalZone Management Plan'voor Beira in
Mozambique;

. aanvullend toetsingsadvies over het MER van het
Y/ereldbankproject voor een oliepijpleiding van
Tsjaad naar I(ameroen. Dit advies is mede het gevoig
van een eerder toetsingadvies dat in 1998 is uitge-
bracht en waarin om een aanvulling op het MER is
gevraagd.



SAMENWERKING

Secretariaatsmemorand a

In 1999 zijn er op verzoek van het DGIS en de

ambassades en op verzoek van de FMO en de

African Development Bank dertien adviezen

opgesteld door het secretariaat van de Commis-

sie. In deze zogenoemde secretariaatsmemoran-

da wordt bijvoorbeeld advies gegeven over het

nut van het uitvoeren van een m.e.r. of wordt een

MER op hoofdlijnen getoetst. Indien nodig wor-

den één oftwee deskundigen geraadpleegd.

lnstitutionele ondersteuning en

methode-ontwikketing

Verder ondersteunt de Commissie nationale instituties in ontwikkelingslanden door te advi-

seren over het invoeren, aanpassen of uitbouwen van een m.e.r.-regeling en door bij te dra-

gen aan trainingen. De Commissie heeft ook een taak bij de methodische ontwikkeling van

het instrument m.e.r., bijvoorbeeld in de richting van een meer integrale effectrapportage. Er

blijkt behoefte te zijn aan een instrument voor besluitvorming op meer strategisch niveau.

Verwachtingen voor de toekomst

De Commissie verwacht dat haar Os-activiteiten in de richting van advisering aan anderen

dan het DGIS en de ambassades verder zullen groeien. Hierbij denkt zij aan de Wereldbank

en de African Development Bank. Ook verwacht zij betrold<en te blijven bij de monitoring van

projecten die in uitvoering zijn genomen. De vraag naar institutionele ondersteuning is erg

groot, maar za7 zich moeten beperken tot die landen die door het DGIS zijn geselecteerd als

concentratielan den.

INSTITUTIONELE ONDERSTEUNING, TRAIN¡NG EN

METHODE-ONTWIKKELING lN r999

ln Burkina Faso heeft het secretariaat ondersteuning

verleend bii het formuteren van een proiect voor het

introduceren van een m.e.r.-systeem.

ln Zuidoost-Azië werkt de Commissie samen met een

regionate organisatie om m.e.r. te versterken in acht

landen. Hiervoor werden biidragen geleverd aan confe-

renties in Sri Lanka en Nepal.

In Midden-Amerika gaat de Commissie nu definitief

samenwerken met een regionale organisatie om de

m.e.r.-regelingen in acht landen te harmoniseren,

met de nadruk op Nicaragua, Costa Rica en Guate-

mala.

Met het ministerie van milieu in Namibië heeft de Com-

missie een overeenkomst gesloten over advisering over

de opzet van een m.e.r.'regeling en over sectorale richt-

tijnen.

Aan DGIS heeft de Commissie geadviseerd over het

gebruik en de bruikbaarheid van instrumenten die ziin

bedoeld voor de identificatie en beoordeling van pro-

gramma's en plannen.

Op verzoek van SNV Nederlandse Ontwikkelingsorgani-

satie heeft de Commissie geadviseerd over de ontwik-

keting van een instrument voor strategische districts-

planning in Zambia.
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport onderdeel
Warmtepompen Vl N EX-[ocatie Nesselande.

Rotterdam. 8 januari 1999. ISBN 9o-42r-o359-o

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 0penbare
golfbaan Backerbosch te Margraten.

12 januari 1999. ISBN go- 42t-o 47 o-g

Advies voor richtlilnen voor het milieueffectrapport Verlegging

Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem.

13 januari 1999. lSBN go-4zt-o48t-3

Advies voor richtli.jnen voor het milieueffectrapport Randweg

Hoogerheide. r3 januari t999. ISBN go-427-o48o-s

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Buiaan-

diolfabriek in de Botlek door Lyondell.

13 januari 1999. ISBN 90-427-0485-6

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport locaties voor
grootschalige opwekking van windenergie in Zeeland.

zo januari 1999. ISBN 90-427-0496-7

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Urban

Entertainment Centre .laarbeursterrein Utrecht.

zo ianuari 1999. ISBN 90-427-0484-8

Toetsingsadvies over het mitieueffectrapport en de aanvul-

ling daarop Woningbouwlocatie Schuytgraaf te Arnhem.

zr januari 1999. ISBN go-42t-o394-g

Advies voor richttijnen voor het milieueffectrapport
Bestemmingsplan Van Cleeffkade te Aalsmeer.

zz januari 1999. ISB N go- 42t-o47 2- 4

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Woningbouw-

locatie Landgoed Driessen.

z7 ianuari 1999. ISBN go- 4zt-o 4383-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bedrilfsterrein-
ontwikkeling Hoeksche Waard en de aanvulling daarop.

z februari 1999. ISBN 9o-4zt-o452-X

!
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef te Amersfoort.

4 f ebruari t999. ISBN 9o-421-0488-o

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Reconstructie Nzo9, (Nieuwe) Hoeñ,rreg, Bleiswijk.
ro februari 1999. ISBN go-42t-o48g.9

989 Advies voor richtlilnen voor het milieueffectrapport
Recreatiepark Landgoed Gulbergen.

rr februari 1999. ISBN 9o-42t-o476-7

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport/trajectstudie
Rijksweg 69, Eindhoven - Belgische Grens.

16 februari 1999. ISBN go-42t-o43o-9

Advies voor richttijnen voor het milieueffectrapport
Bedrijventerrein Messchenveld I te Assen.

16 februari 1999. ISBN 9o-4zr-o5o4-6

Advies voor richtlijnen voor het mi!ieueffectrapport
0mleidingsweg Nzr9, Traverse Zevenhuizen.

r7 februari 1999. ISBN 9o-42t-o49o-2

Toetsingsadvies over het milieueffectiapport Landinrichting
Ulvenhout-Galder. r8 februari 1999. ISBN go-42t-o457-o

Advies in het kader van het evaluerend mtwerpen voor de

besluitvorming over de wonin gbouwlocatie Amsterdam-

I j6urg, Nota van U itgangspunten Zeeburgereitand.

r9 februari 1999. ISBN 9o-4zt-o5o8-9

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Westelijke
Randweg Beverwijk. 22februari 1999. ISBN go-42t-o49j-l

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbeterin g

Heerewaardense AfsLu itd ij k.

4 maaft t999. ISBN 9o-4zr-o487"2

Advies voor richttijnen voor het mîlieueffectrapport
Bewerking lakhoudende afualstoffen te Alphen aan de Rijn

S maarlt999.

Toetsin gsadvies over het mitieueffectrapport Dijkverbeterin g

Achter Ramspol, deelgebied Zwartsluis - Kadoelersluis.

5 maarl r99g.lSBN 9o-42:.-o492-9
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998

997

780

o39

816

929

rôoo

975

872

927

98t

988

994

AEJ

992

668

ooÕ

85s

926

995

993

996 Advies voor richttiinen voor het milieueffectrapport
0ostelijke omleggin g N303 Voorthuizen.

5 maaft t999. ISBN 9o-4zr-o498-8

973

954

7002

1OO5

955

Toetsin gsadvies over het milîeueffectrapport Proefborin g

naar aardgas in de kustzone van de concessie 'Middelie'.
10 maart 1999. ISBN 9o-427-o5to-o

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Glastuinbouw,
locatie Eerste Bathpolder.
10 maart 1999. ISBN go-42r-0495-3

Advies voor richttiinen voor het milieueffectrapport Revisie-

vergunning VAM te Wi.ister.

rl maalt 1999. ISBN 9o-4zt-o499-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Containerbinnenvaartterminal Venlo.

19 maart 1999. |SBN 9o-4zt-o5ot-t

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Nieuwe

Bierbrouwerij van Grolsch te Enschede.

22maatl 1999. ISBN go-427-o572-7

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Inrichting
Zuidelijke Lekuiterwaarden, traject Nieuwpoort - Everdingen.

23 maart 1999. ISBN go-42t-o5o7-o

596 1001



1OO4 Adviòs voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Chinees themapark stadsgewest Haaglanden.

25 maart 1999. ISBN 9o-4zr-o5o6-z

roo6 Advies voor richtli.jnen voor het nìitieueffectrapport

Omteiding N3o3 Putten/aansluiting op Az8.
' z5 maar|r999. ISBN 9c,-427-c523-2

IAARVERSLAG CoMMrssrE M.E.R, 1999

7009 Advies voor richtlijhen voor het milieueffectrapport

lnrichtin g glastuinbouw gemeente Heerhugowaard.

z9 april ry99. lSBN 9o-4zr-o533-X

1010 Advîes voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Omteiding provinciale weg N831 te Hedel.

z9 april ry99. lSBN 9o-4zr-o53r-3

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bijstoken

van biomassa in kotengestookte eenheid rz Borssele en

de aanvulling daarop. rr mei ry9g.ISBN 9o-421-o522-4

rooT Advies voor richttijnen voor het milieueffectrapport 0ost-

tangent Roermond. rz mei 1999. ISBN 90-/t2t-o5t4-3

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Zand-

maas/Maasroute Limburg.

4 mei 999. ISBN 9o-4zr-o444-9

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding thermische verwerkingscapaciteit AVR,

locatie Rozenburg. r4 mei 1999. ISBN go-42t-o458-g

7077 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Thermische drooginstallatie zuiverin gsslib Heerenveen.

zo mei ggg.lSBN 9o-4zr-o536-4

70L4 Advies voor richtlilnen voor het milieueffectrapport

Leisure-park Evenementencomplex Breda/Steenakker-

Noord. zr mei t999. ISBN 9o-421-o532-1

Advies voor richtlijrlen voor het milieueffectrapport

Zeepoort llmond. z7 mei ry99.lSBN 9o-4zr-o54r-o

Toetsingsadvies over het mitieueffectrapport 0ntgron-

dingen inrichting Haarrijnse Plas, Vleuten-De Meern.

z7 mei ry99.lSBN 9o-4zr-o54o-z

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Grondwaterwinning Over-Betuwe.

z8 mei ry99.lSBN 9o-4zr-o545-3

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanleg

schutsluis Lovink, Flevoland.

z8 mei ry99.ISBN 9o-4zr-o!3o-5

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Koude immobilisatie afualstoffen V.0.F.'t Oost.

zB mei ry99.lSBN 90-421-o544-5

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Trade Port

Noord Venlo. 3t mei ry99. ISBN 9o-421-o525-9

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Noordwest-

tangent Tilburg en railverbinding Spinder.

t iuni ry99. ISBN 9o-4zr-o497-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering

Rijnbandilk, dijkvak Driel - Kesteren.

9 juni ry99. ISBN 9o-4zr-o454-6
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Advies voor richtlilnen voor het milieueffectrapport Win-

ning van aardgas in blok Q4 in het Nederlands deel van

het Continentaal Plat. z6 maarTlggg. ISBN 9o-4zr-o5o3-B

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Herziening

acceptatiecr¡teria en het scheiden van zand in het ilepot
De Slufter. r april ry99. ISBN 9o-4zr-o526-7

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Woning-

bouwlocatie De Volgerlanden.

g april ry99.ISBN 9o-4zt-o469-4

Advies voor richtlijnen voor het milÌeueffectrapport Vesti-

ging Glastuinbouw in de polder Het Grootslag, gemeente

Wervershoof/Andijk. r5 aprit 1999. ISBN go-42t-o59-5

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Heroverweging autowrakkenbeleid provincie Flevoland

ú april t999. ISBN 9o-4zr-o5r6-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Dijkverbetering Heusden-Oost en -West.
zo april ry99.lSBN 9o-421-o519-4

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
(Strand) Poort, Almere (woningbouw, bedrijventerrein,

sport- & [eisurecentrum en jachthaven).

zo april ry99. ISBN 90-421-o511-9

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bedrilventerrein Haven Vll te Waatwilk.

zo april ry99. ISBN 9o-4zi-o5r5-r

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

u itbreiding bedrijventerrein NedCar/industriepark

Swentibold te Born en Susteren.

zz april999. ISBN go-427-o527-5

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 0pslag en

verwerkingsinrichting verontreinigde grond te Veendam.

z6 april ry99.lSBN 9o-4zr-o5zo-8

Toetsingsadvies over de voltooiing van de kerncentrales

Khmelnitsky z (Kz) en Rivne 4 (R4) in de Oekraine.

z7 april ry99. ISBN 9o-4zr-o534-8

945

968

943

1OO3

7073

9o8 Toetsingsadviesoverhetmilieueffectraþport

_ Dijkverbetering Haren - Macharen - Lithoijen.

zB april t999. ISBN 9o-4zr-o5r7-8

1O15

953

6o9

930

7072

888

8o2

900
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Emergo-

project in het LHC-complex Dow Benelux Terneuzen.

z9 april ry99.lSBN 9o-421-o518-6

956
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Watco Afual
verwerklng Roosendaa[ (voorheen HVR Roosendaal)en de

aanvullingen daarop. 16 juni ryg9.lSBN 9o-421-o539-9

rorS Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 0nder-
gronds logistiek systeem, Aalmeer, Schiphol, Hoofddorp.

ú iuni ry99.lSBN 9o-4zr-o537-z

7O79 Advies voor richtli.inen voor het milieueffectrapport 0mleg-
ging Nzor te Aalsmeer. ú juni ry99.lSBN 9o-4zr-o538-o

7020 Advies voor richtlijnen voor het mitieueffectrapport

Glastuinbouw Zeetand. 16 juni 1999. ISBN go-427-o51g-j

tot6 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Toeristisch-recreatieve ontwikkeling "De Zeeland" Bergen

op Zoom. q iuni g99.15BN 9o-421-o543-7

to77 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport lnrich-

ting Lage Weide Utrecht, Ecotechniek Soil Remediation.

ß juni ry99.lSBN 9o-4zr-o536-4

1o28 Advies voor Richtli.inen voor het milieueffectrapport

Rivierverruiming dobr dijkverlegging en herinrichtin g

Hondsbroeksche Pleij te Westervoort.

z6 juli t999. ISBN 9o-4zr-o567-4

Tóetsin gsadvies over het milieueffectrapport Verbetering

Vestingwallen Gorinchem. z8 juli 1999. ISBN 9o-4zr-o565-8

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Wonin gbouw-

locaties Drielanden-Zuid en Drielanden-West Harderwijk.

z7 iuli t999. ISBN 90-421-o571-2

Advies voor richtliinen voor het milieueffectrapport lnrich-

ting uiterwaarden en aanpassing veerdammen Lexkesveer.

z7 juli t999. ISBN 9o-421-o560-Z

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
AZ-stadion Kooimeer te Atkmaar

zBiuli t999. ISBN 9o-421-o555-o

toz6 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Concessie lJburg tweede fase.

13 augustus rqgq. ISBN 90-421-0573-9

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bedrijventerrein

Boekelerméer-Zuid, fase z en fase 3.

1Z augustus 1999. ISBN go-4zt-o564-X

474 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Be- en

verwerken (gevaarliik) afual ATF Drachten.

20 augustus 1999. ISBN 9o-4zr-o586^o

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding

bestaande composteerinrichting te Goor.

20 augustus 1999. ISBN 9o-4zt-o569-z

1000 Toetsin gsadvies over het mitieueffectrapport Bewerking

lakhoudende afualstoffen te Alphen aan den Rijn.

23 augustus 1999.

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Be- en verwer-

ken van afualstoffen op De Wierde te Oudehaske: oprichting

scheidings- en vergistingsinstallatie en de aanvulling

daarop.3r augustus 1999. ISBN go-4zt-o563-t

7027 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Energie-

opwekking uit hoogcalorisch afual, Duiven.

31 augustus 1999. ISBN 90-42r-0569-0

7O24 Advies voor richtlijnen voor het milîeueffectrapport F.C.-

Groningen-stadion.

r september r999. ISBN 9o-4zr-o55o-X

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Composte-

ringsinstallatie Zeeasterweg Lelystad.

7 september 1999. ISBN go-421-o5lo-4

7033 Advies voor richtlijnen voor het mitieueffectrapport

Megabioscoop Sittard.

7 september 1999. ISBN 9o-4zr-o576-3

Advies voor richtli.jnen voor het milieueffectrapport Glas-

tuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers te Someren.

9 september 1999. ISBÑ 9o-4zt-o58g-5

38

883

937

985

7023

7O25

857

74r

903

773

6to

47

7022

982

7027

974

427

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterwinning

en natuurontwikkeling Breevenen (Dr.).

zt juni ry99.lSBN 9o-4zr-o542-9

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Hogesnel-

heidsspoortijn Parijs - Brussel-(eulen/ Adam (HSL/TGV),

korte boortunnel. zz iuni 1999. lSBN. go-4 zt-o56-5

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Baggerdepot

Trijehûs, Friesland. zz juni ry99. ISBN 9o-4zr-o549-6

Toetsingsadvies over het milieueffectrapþort Noord-

oostelijke verbinding Oldenzaal (aansluiting Betuweroute)

z4 juni g99.lSBN 90-421-o5oo-3

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Capaciteits-

uitbreidÌng Coentunnel Amsterdam.

z9 juni ry99. ISBN 9o-4zr-o387-6

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Kadeverbete-

ring Kattendiep - Ramspol. ziulitggg.lSBN 9o-4zr-o548-8

Advies voor richtlilnen voor het milieueffectrapport

Verbrandingsinstallatie pluimveemest Moerdiik.

5 juti 1999. ISBN 90-42t-o558-5

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Añratverwerkin gsin richti n g De Stai n koeln te G roni n ge n

6 juli tggg.lSBN 9o-4zr-o552-6

Advies voor richttijnen voor het milieueffectrapport

Afriatverwerkingsinrichtin g Lelystad.

6 juli t999. ISBN 9o-4zr-o546-r

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkverbetering

Ramspo[, Spooldersluis - Genemuiden.

g juli 1999. ISBN 9o-4zr-o5 56-9

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Zuidelijke
Ringweg Groningen (AZ). zr iuti 1999. ISBN 9o-4zt-o486-4

986

818

944

8r6

7032



1035 Toetsingsadvies over de milieu-înformatie over het civiel
gebruik van de militaire luchthaven Weeze-Laarbruch,

Duitstand. 9 september 1999. ISBN go- 427-057 5-5

Toetsingsadvies over de tweede aanvulling op het

milieueffectrapport Proefboringen naar aardgas in de

Noordzee-kustzone en op Ameland.

r3 september 1999. ISBN go-4zr-o58t-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Afualbewer-

king Martens Scheeps- en lndustriereiniging te Vlissin-
gen-Oost. 14 september 1999. ISBN go-427-0578-9

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Rondweg

Sluis Aardenburg.

14 september 1999. ISBN go-427-0572-0

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Gedeeltelijk

intrekkingvan de aanwijzing tot Beschermd en Staats-

monument van de Oevêrlande langs de Linge en de aan-

vulling daarop. r4 septemberrggg. ISBN 9o-4zr-o563-r

1O3O Advies voor richtlijnen voor het mitieueffectrapport

Productie van lijmen en markeringskleurstoffen Morton Int.

B.V. te Detfzijl. r5 september 1999. ISBN 9o-4zt-o566-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Wijziging en uitbreiding afualverwerkings- en

overslagbedrijf Theo Pouw Beheer B.V. Utrecht.

r5 september r9gq. lSBN 9o-4zt-o588-7

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Landin richting Enter (Overijssel).

zo september 1999. ISBN go-42t-o524-o

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Butaandiol
(BD0) fabriek in de Bottek door Lyondetl Chemical Neder

tand Ltd. zo september 1999. ISBN go-4zr-o595-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Installatie

van koude immobilisatie afualstoffen VBM Rotterdam.

zr september 1999. ISBN 9o-4zt-o578-X

Toetsingsadvies Granulaatscheidin g op de stortplaats

Nauernasche Polder te Zaandam.

z4 september 1999. ISBN 9o-4zroì596-8

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Natuur- en

recreatiepark De Peelbergen.

28 september 1999. ISBN go-4zr-o583-6

7036 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Warmtekrachteenheid van lnterGen/ENECO Europoort.

28 september 1999. ISBN 90-427-0580-7

7037 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Winning van aardgas te 's-Gravenzande.

3o september 1999. ISBN 9c'-421-0587-g

1oj4 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Megabioscoop Tilburg.

5 oktober 1999. ISBN go-427-0577-7
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7039 Advies voor richtlijnen voor het mitieueffectrapport

Terugstoken/ bijstoken van ABI- stib hout en biomassa in

Centrale Gelderland eenheid r3 te Nijmegen.

rz oktober 1999. ISBN go-427-0597-7

o?? Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding

verwerkingscapaciteit CFS te Weert.

r3 oktober 1999. ISBN 9o-4zr-o584-4

gØ Toetsingsadviesoverhetmilieueffectrapport Econergy

Productie Moerdijk.

r4 oktober 1999. ISBN 9o-4zr-o585-z

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verleggin g

Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem.

r5 oktober 1999. ISBN go-421-o5gg-2

7040 Advies voor richttijnen voor het milieueffectrapport

Bed riifsafuatstoffènverbran din gsinstallatie
(wervelbedoven) WATCO, Roosendaa[.

r5 oktober 1999. ISBN 9o-4zr-o6or-8

ro38 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Landelijk añralbeheersplan.

z6 oktober 1999. ISBN 9o-4zt-o582-8

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkverbe.

tering Achter Ramspol deelgebied Vechterweerd Zwolle

z7 oktober 1999. ISBN 9o-4zt-o6o3-4

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding

afualberging Smink te Hoogland. r november 1999. ISBN

90-427-0557-7

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de twee

aanvullingen daarop over Recreatiepark Landgoed Gul-

bergen. r november 1999. ISBN 9o-4zt-o416-7

rooS Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Vestigin g

glastuinbouw in de polder Het Grootslag, gemeente Wes-

terhoof/Andiik. z november 1999. ISBN 9o-4zr-o594-r

1O5O Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Pot-

en Containerteeltterrein in de Hazerswoudsche droog-

makerij. z november 1999. ISBN 9o-4zr-o593-3

Toetsingsadvies over het rapport De Kwaliteit van de

Leefomgeving rond Groningen Airport Eelde (GAE) in het

kader van de m.e.r. voor de Baanverlenging GAE.

15 november 1999. ISBN 9o-4zr-o6n-5

1053 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Glastuinbouwlocaties Noord- en Midden Limburg.

r5 november 1999. ISBN 9o-4zt-o6o6-g

to54 Adviesvoor richttijnen voor het milieueffêctrapport

Baggerspecieberging Drempt.

r7 november r999. ISBN 9o-4zr-o6oo-X

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport bijstoken

van secundaire brandstoffen in de kolengestookte elek-

triciteitscentrale op de Maasvlakte.

z3 november 1999. ISBN 9o-4zt-o6rz-3

39

6sz

787

790

983

987

7037

6o2

994

846

82j

969

976

6sg

989

572

972
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1o55 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding bedrijventerreinen Arz-zone gemeente Duiven

z5 november 1999. ISBN go-427-0617-4

to56 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding AVI Moerdijk met een vierde lijn.

z december 1999. ISBN 9o-4zr-o628-X

to6z Advies over de m.e.r.-beoordelingsplicht met betrekking tot
Motorsportcentrum Steenbergerveld.

z december r999. ISBN 9o-4zt-o626-3

Toetsin gsadvies over het milieueffectrapport

Dijkverbeterin g Achter Ramspol Zwolle, deeltraject

HoLtenbroek. 6 december 1999. ISBN 9o-4zr-o6o9-3

587 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Beheer

Haringvlietsluizen. 7 december 1999. ISBN go- 427-060 4-2

Toetsingsadvies over het mîlieueffectrapport Uitbreiding

verwerkingsmogetijkheden sinterinstallatie b.v. Vasim te

Nijmegen. ro december 1999. lSBN 9o-4zt-o6t9-o

Advice on Strategic District Planning in Zambia by SNV

z8 January 1999. lSBN go-4zr-o5oà-X

Avis d'appréciation des ptans d'optimisation environne-

mentale de l'aménagement du Lac Sud, Tunisie.

zB mai t999. ISBN 9o-421-o529-1

Advisory review ofthe lntegrated CoastaI Zone Manage-

ment plan for the City of Beira, Mozambique.

3r May l'999. lSBN 9o-4zr-o528-3

Advisory review of the environmentaI monitoring pro-

gramme for the Tidal lnlet project, Cartagena, Colombia.

3 )une 1999. ISBN 9o-4zr-o553-4

Evaluación Consultiva de[ Programa de Monitoreo

ambiental para [a Bocana Estabilizada en la Ciénaga de

la Virgen; Cartagena, Colombia. 3 de junio 1999. ISBN

9o-4zt-o562-3

Advice on guidelines on Environmental lmpact Assess-

ment of land reclamation projects in the Philippines.

z7 September 1999. ISBN go-42t-o4r5-5

1OO3 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding

bedriiventerrein NedCar/industriepark Swentibold te Born

en Susteren en de aanvu[[ing daarop. 13 december 1999.

ISBN 9o-4zr-o613-r

UITGEBRACHTE ADVIEZEN IN HET KADER VAN DE

SAMENWERKI NGSOVEREEN KOMST M ET DG IS

972 Toetsin gsadvies over het mÌlieueffectrapport Oliewinnin g

Fz-blok Noordzee. r5 december 1999. ISBN 9o-4zr-o63o-t

ro58 lnterim-Advies voor de richtlijnen voor het Milieueffectrap-
port Ontwikkeling Nationale Luchthaven Lange termijn, ten

behoeve vah het Eerste Moment van Afweging.

16 december 1999. ISBN 9o-4zr-o629-8

7057 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Binnen-

vaarthaven met industrieterrein Wijk bij Duurstede.

r7 december 1999. ISBN 9o-4zr-o6to-7

ro6o Advies voor richtlijnen voor het.milieueffectrapport Glas-

tuinbouwontwikkeling Het Rundedal te l(lazienaveen.

r7 december 1999. ISBN 9o-4zt-o6zt-z

ro59 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Loiatie-

keuze gLastuinbouw West-Brabant.

22 december 1999. ISBN 9o:4x-o6t4-X

995 Toetsin gsadvies Bedrijventerrein De Wieken/ Vinkenhoef te

Amersfoort. z9 december 1999. ISBN 9o-4zt-o6t5-8

Advisory review ofthe environmental assessment ofthe
Chad export project in Chad and Cameroon.

zz OcTober ry99. ISBN 9o-4zr-o6o7-7

4o

979

950

q6

o25

o34

024

oz8

o33

024

Beoordeling van thematische instrumenten voor project-

voorbereiding, hun onderlinge afstemming en de moge-

lijkheden tot integratie. Advies uitgebracht door de Com-

missie voor de milieueffectrapportage aan de het DGIS.

3o november 1999. ìSBN go-42r-o494-5

Advisory review of the environmental aspects of the

implementation of the Tidal lnlet project, Cartagena,

Colombia. Results ànd observations of the site visit to

Cartagena z3 - 3o October 7ggg. 7j December 1999.

ISBN 9o-4zr-o6zz-o

Evaluación consultiva de los aspectos ambientales de [a

implementación del proyecto Bocana Estabilizada, Carta-

gena, Colombia. Resultados y consideraciones de la visi-

ta in situ a Cartagena: z3 - 3o de octubre 1999.

r3 diciembre 1999. ISBN 9o-4zt-o623-9o35
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wegen

railwegen

vaarwegen

havens

werken in zeebodem

luchtvaa rtte rre i nen

militaire oefenterreinen

buisleidingen

landinrichting

rec reatie

woningbouw

bed rijventerreinen

gtastuinbouw

dijken, waterkeringen, dammen

landaanwinnÌng, indiiking

intensieve veehouderij

waterwinning, bemaling

(infra, infiltratie, bekkens)

ontgrondingen

fossiele brandstoffen

afuaLstoffen plannen

verwerì<ing afualstoffen

(locatiekeuze) stortplaatsen

baggerspecie

verwerl<en gevaarlijk afual

verwerl<en van meststoffen

afualwater

water stroomgebieden

hout, pap¡er, karton

industriëte bedrijven, GCI's

electriciteit, windenergie

kernenergie

radioactief afual

hoogspan nin gsleidingen

gas, otie, steenkool

steen koo lve rgassi ng

peilwijzigingen

intrel<ken natuurmonumenten

winning steenkool, ertsen

diverse overige inrichtingen

aquaducten

juridische aspecten

grensoverschrijdende aspecten

compensatie

evaluatie.

gezond he idsaspecte n

ecologie in de advisering

landschap in de advisering

perscoördinatie

drs. M. Odijk /dr. N.W.M. van Buren

drs. J.l. Schotten

ir. R.l. Seilffers

ir. R.l. Seijffers

ir. R.l. Seijffers

drs. M. 0dijk

drs. J.J. Scholten

drs. M. 0dijk

ir.'V.J.H.M. ten Holder /
dr. N.W.M. van Buren

drs. V.C.F. Tersteeg

drs. M. van Eck

drs. V.C.F. Tersteeg

ir. V.l.H.M. ten Holder

drs. M.J. Ruis

ir. R.ì. Seijffers

mr. S. Pieters

dr. N.W.M. van Buren

drs. P. Kee

drs. S.A.A. Morel

ir. V.J.H.M. ten Holder

drs. R.A.A. Verheem

dr. A.C.P.M. van der Heijden

ir. R.l. Seijffers

drs. M. van Eck

mr. S. Pieters

drs. B.C. Rademaker

drs. M.J. Ruis

drs. P. Kee

drs. B.C. Rademaker

drs. S.A.A. Moret

drs. J.J. Scholten

drs. J..1. Scholten

drs. P. l(ee

drs. J.J. Scholten

drs. S.A.A. Morel

ir. R.l. Seijffers

dr. N.W.M. van Buren

drs. S.A.A. Morel

drs. B.C. Rademaker

ir. R.l. Seijffers

mr. S. Pieters

ir. V.J.H.M. ten Holder

drs. S.A.A. Morel

drs. M. van Eck

drs. V.C.F. Tersteeg

dr. N.W.M. van Buren

ir. V.J.H.M. ten Holder

ir. V.J.H.M. ten Holder

N¡cole van Buren
o3o - 2347 657

Janny van der Heijden
o3o - 2347 623

Marja van Eck

o?.o - 2347 6zs

Veronica ten Holder
' o3o - 2347 627

i

et

Peter Kee

o3o - 2347 655

Michiet Odijk
o3o - 2347 622

Bauk Rademaker
o3o - 2j47 6j5

Jules Scholten 
'

o?o - 2347 602

Stefan Morel
o3o - 2347 607

Steven Pieters
o3o -2347 634

Michiel Ruis

o3o - z34T 65o

Romke

o3o - 447 638

Rob Verheem
o3o - 447 636

Vivienne Tersteeg
o3o - 2347 626
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OVERZICHÏ PRESENTATI ES EN PUBLICATIES

Rollenspelen en colleges op ondenvijsinstellingen

. coltege m.e.r. in de EU voor de interr'lationale m.e.r. cursus van

de faculteit mitieukunde, Universiteit van Utrecht;

. college me.r. in de EU voor de internationale AQUA summer

course, Universiteit van Utrecht;

. college Universiteit Maastricht,vakgroep Gezondheidsrisico-

analyse en Toxicologie;

o rollenspeI m.e.r., Hogeschool Larenstein;

. inleiding m.e.r. Centrum voor milieukunde en Klimaatstudîes,

Wageningen;

. inleiding m.e.r., SchooI of Mangement in Maastricht;

. colteges over m.e.r. voor ontwikkelingssamenwerking en m.e.r,

in ontwikkelingslanden, Univérsiteit van Utrecht;

. coltege over m.e.r. en ontwikkelingssamenwerking, Vakgroep

Duurzaam landgebruik in de Tropen, Universiteit van Amster-

dam;

. college over m.e.r. en ontwikkelingssamenwerking, Vakgroep

Duurzaam landgebruik in de Tropen, Universiteit van Wagenin-

gen;

. college postdoctorale cursus Milieurecht over m.e.r., Grotius

Academie.

Bijdragen aan (meerdaagse) cursussen

. college basiscursus Tracé/m.e.r., Rijkswaterstaat;

. basiscursus m.e.r.: inleiding op het ¡nstrument m.e.r. en actu-

ele ontwikkelingen met betrekking tot m.e.r., Geoplan;

. cursus m.e.r. voor havens, Post Academisch Onderwijs.

Voorlichting voor overheid en bedri¡fsleven

o presentaties voor vertegenwoordigers van Nederlandse provin-

cies over de gevolgen van Europese wet en regetgeving voor de

Nederlandse praktijk, European lnstitute for Public Administra-

tion;

. presentatie over m.e.r.-beooqdetingsplichtvoor dijken en

waterkeringen voor de Waterschappen, Geldermalsen;

o presentatie over m.e.r. en evaluerend ontwerpen Uburg, WM-

studiemiddag;

. gesprekken met de provincies: Zeeland, Gelderland, Utrecht,

Ftevotand, Overijsset, Drenthe, Groningen en Friesland ;

o presentatie over m.e.r. en de Commissie aan projectmanagers

van de NAM in Assen;

¡ Ministerie van Verkeer &Waierstaat, M.e.r. dag;

. Retatiedag m.e.r. 2ooo+ in Zwotle.

Buitenlandse activiteiten en contacten

o presentaties over strategisch m.e.r. in niet OECD"land en en

Best Practice SEA Principles; Scoping in the Nethertands, lAlA

1999 Glasgow;

. NATO Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS),

Workshop in Brussel: Quality controlin EIA in the Netherlands;

. keynote speech over State ofthe Art in SEA tijdens de Sri

Lanka National EA Workshop, Sri lanka;

o presentatie over strategisch m.e.r. in de Nederlandse afual-

stoffenptanning tijdens het National Congress on Environmen-

tal EngÌneering in Portuga[;

o presentatie over Nederlandse ervaringen met m.e.r. in de

industriesector en de rol van de Commissie tijdens bezoek

Russische delegatie;

. interview ten behoeve van een.lapanse documentaire over

ervaringen met m.e.r. en strategische m.e.r. in Nedertand en de

rolvan de Commis5ie daarin;

o presentatie bij het lnternatîonal Agricultural Centre (lAC) over

integratie van m.e.r. in strategische ptanvorming voor afgevaar-

digen uit Midden en Oost-Europese tanden, Wageningen;

. lez¡ng overtoepassing en ervaringen met m.e.r. in Nederland

voorTaiwanese ambtenaren, IHE in Delft;

r lezing over verschitlen en overeenkomsten tussen de lndonesi-

sche en Nederlandse m.e.r.-regeling voor lndonesische ambte-

naren in het kader van een training opgezet door de TU Twente;

. conferentie van de South Asia RegionalAssociation for Envi"

ronmentaI Assessment (SAREAA), Katmand u, Nepal;

o conferentie van het Wetenschappelijk Adviesorgaan van de

Conventie over Biodiversiteit over m.e.r. en biodiversiteit;

. biidrage aan formulering van een proiect voor ontwikkeling van

m.e.r.-capaciteit, Burkino faso;

. bezoekers Commissie van: het ministerie van Mitieucoördinatie

uit Mozambique, IUCN over 0RET-programma en Chad Export

Project, Ambassade Cotonou in Benin, Ambassade lslamabad

in Pakistan, gemeente VentspiLs in Letland, Wereldbank,

Ambassade 0uagadougou, Burkino faso;

. Midyear Board meeting lAlA in Montreal, Canada;

. workshop EU en EIA for Geotogicat Repositories for Radioactive

Waste, keynote speaker, Brussel.



4t

Georganiseerde bijeenkomsten

o evaluatiebiieenkomst oVêr n1,ê:r. Voor dijkverbeteringswerken, georganiseerd i.s.m. Unie van Waterschap-

pen en het Polderdistrict Groot Maas en Waal;

. biieenkomst over m.e.r.-beoordelingspticht voor dijken en wateikeringen, georganiseerd i.s.m. Unie van

Waterschappen en de Provincie Getdertand;

. twee studiedagen georganiseerd door de Cominissie over de ontwikkeling normsystemen voor ontwikke-

lingslanden.

Publicaties

. Anne Elsen en Vivienne Tersteeg, Een kwestie van kiezen en mot¡veren, KenMerken oktober 1999.

. Jules Scholten en Michiel Ruis, De dubbele doelstelling. KénMerken september 1999,

r JutesSchotten, lnnovationsendevelopmentsin(strategic)ElAintheNetherlands-keynotespeechatlAlA

r999 Glasgow, Scotlatrd, June r999-n-r8

o Jutes Schotten and Michiet Ruis, Combination of econqmic and environmental obiectives: a step tôwards

.integrated impact assessment, paper presented at lAlA 1999 in Glasgow, Scotland, June 1999.

r Jules Schotten and Reinoud Post, Strengtheningthe lntegrated Approach for impactAssessment in

Development Cooperation, EIA review May ry99.
. StèvenPìeters,BijdrageninJurisprudentieMitieurecht(KoninktijkeVermande).

. Steven Pieters, Vaste jurisprudentierubriek in KenMerken.

o Rob Verheem, 'Dutch SEA Practice and the proposed EU SEA Directive'- in 'Aménagement et Nature',

September r999:

. Rob Verheem, 'The use of SEA and EIA in Decision making on dr¡nking water management and production in

The Netherlands'- in'Perspectives on strategic Environmental Assessment', Ray Clark & Maria Rosario

. Partidario eds., CRC Press LLC, 1999.

. RobVerheem,'Zogaafiegoed,zogaat'iebeter-Experimenten:deeersteervaringeneneenblikvooruit'-

KenMerken, oktober 1999.
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The Commission for Environmental lmpact Assessment (ElA)

The Dutch taw on ElA, which was passed in 1987, established the

Commission for EnvironmentaL lmpact Assessment, an independent

commission of experts. The Commission has been given an impor-

tant role in the EIA procedure. lt advises decision makers - govern-

ment ministers and provinciaI and municipalcouncils - on the envi-

ronmentaI aspects of plans and projects. The Commission can draw

on a pool of4oo independent consultants to advise on the scope of

ElAs (what are the relevant impacts and alternatives?) and prepare

advÌsory reviews of the content of environmental impact state-

ments (is aLl information present and correct?). The Commission

remains outside political decision making and does not express a

preference for one alternative or another. lt acts as an independent

expert watchdog to improve the quatity of environmental impact

statements (ElSs).

Products

ln 1999 the Commission issued r37 advisory reports, a figure slightty

below the average over previous years. The decréase is mainly due to

the postponed publication ofthe advisory reports on 9 complex road

projects. These reports wiLl be published early in zooo. Appendix 3

contains an overview of the published advisory reports and each of

the projects concerned is described in an Annex to the annual report.

The Commission found that certaln environmental information essen-

tial for decision making was lacking in 40% of the ElSs it reviewed in

ry99, and recommended that additional information be provided in

these cases. This proportion is sl¡ghtly higher than in previous years.

A follow-up survey of past proiects has shown that in most cases the

competent authorities did adopt important etements of the Commis-

sion's advisory guidelines in their own EIA guidelines. ln 75o/o of The

EIA procedures, the information in the EIS on the atternative most

favourable to the environment inftuenced the final decision on the

project .

The future of EIA and the Commission's role

ln recent years the Commission has taken a flexibte approach in

adapting to wider developments ¡n EIA and has provided tailor-made

advice on the content, level of detail and timing of ElSs. We will con-

tinue to do this and to evaluate our working methods.

ln the longer term we expect environmental impact assessment to

develop in three ways, becoming

. more integrated - social and economic aspects may also be inclu-

ded in the EIS

. more strategic - EIA will take place earlier in the decision making

process, when the most important environmentaI considerations

have to be taken into account

. more selective - EIA for prolects only if this can add to the quality

of decision making.

The Commission can make an ¡mportant contribution to shaping these

changes by drawing on its experience with a large variety of projects

and experimenting with and evaluating new approaches to ElA.

IM PROVING TH E QUALITY
OF DECISION MA.KING

EIA can improve the quality of decision

making in at least three ways:

r. Drawing up an EIS brings more envi-

ronmentalty friendly alternatives to

light.

z. The advice of an independent com-

mission provides an object¡ve v¡ew

and leads to better quality environ-

mental information.

3. The public and other interested par

ties have an opportunity to make

their views known at an early stage.
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Over the years , there has been a shift in the type of projects revie'

wed. For instance, during the second hatf of the nineties, the num-

ber of EIA procedures for rural land development and dike improve-

ment projects increased. This is due in part to changes made to the

EIA Decree in ry94. AT the moment there are quite a Ìarge number of

renewable energy, greenhouse horticulture pnd recreaiion pro.iects

running. The EIA Decree was amended again in 1999. Alterations to a

large number of industria[ plants, for which EIA was compulsory,

must now be screened to determine whether an EIA is necessary. The

effects of these changes should be felt over the next few years.

ENVIRON M ENTAI. III'IPACT ASSESSMENT

The idea behind environmental impact assessment (ElA) is simple: to draw up a list of

expected impacts from a proposed proiect on the environment and describe a number of

possible alternatives, the purpose being to provide decision makers with the ¡nformation

needed to arrive at a balanced judgement.

ln the Netherlands, EIA is compulsory by law for large proiects such as the construction of

railway lines, roads, housing areas, industrial installat¡ons, power stations and waste inci-

neration plants. A range of other proiects must undergo a screening process: each indivi-

dual project proposed that falls in this category must be exam¡ned to establish whether an

EIA is required or not.
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We consider it essential to receive feedback from the users of our advisory reports as this can enable us to

adapt and improve our ability to raise the quality of ElA. Responses we have received in conversations with

representätives from provincial councils and from a questionna¡re of users have been predominantly positive,

but there have been criticisms too. These are addressed in our policy vision for the future, We will work to

improve the scoping in our advisory reports (recommendations must be restricted to the main points) and

become more ftexible in providing advice and communicating our message.

We witt activety seek contact with administrato.rs and politicians during zooo to clarify the Commission's role

and its work. ln some cases we will also take steps to inform the media of the substance of a specific advisory

report. A press officer has been appointed to coordinate and streamtine these activities.

The Commission's web site (www.eia.nD will be comptetely operational in zooo. This will make our advisory

reports more widety available and provide a basis for open dialogue with the wider community.

Development cooperat¡on proiects

Since the beginning ofthe r99os the Directorate General for Development Cooperation (DGIS), part ofthe Dutch

Ministry for Foreign Affairs, has made use of EIA when deciding on providing support for pro.iects in countries

that receive development assistance from the Netherlands. A special department at the Commission advises

DGIS, Dutch embassies and government authorities in recipient countries. A separate annuat report on these

activities is published in English.

I



ISBN: 9o-4zr-o652-z

@ zooo Commissie voor de milieueffectrapportage

Redactionele ondersteuning: Tekstbureau Rinke Berken bosch

Æneas, uitgeverij van vakinformatie, Postbus 356,568o AJ BEST

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

een geautomatiseerd gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in enige vorm ofop enige wiize,

hetzij etektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder

voorafgaande schriftetijke toestemming van de uitgever.

Redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave

te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aanspraketijkheid aanvaarden voor eventueel in deze

uitgave voorkomende onjuistheden.

Vormgeving en realisatie: Twin Design bv, Culemborg


