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uw brief

Het presidium van de Commissle voor de mllieu-effectrapportage heeft het genoegen
u hÍerbiJ, ln overeenstemming met artikel 77b van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne, hetJaarverslag over 1989 aan te bieden.

In 1989 is het aantal adviezen, dat de Commlssle uttbracht, verder gestegen.
Bracht cle Commissie ln 1987 nog 35 en tn lg88 65 adviezen uit, in 1989 waren dat
er 80.

Voor een weergave van de belangrfkste punten uit de ervarlngen van de Commlssie,
zoals die in dit Jaarverslag zUn weergegeven, verwiJs ik u naar de samenvatttng
van het jaawerslag.

Overeenkomsttg de afspraak met uw ambtenaren zal dit Jaarverslag kunnen worden
gepubliceerd in de m.e.r.-reeks.

drs. J.J. Scholten,
secretarls

H. Cohen,
voorzitter
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SAMENVAÎTING

HooJd,stuk 7 : Inleiding

Het jaarverslag over 1989 geeft een overzicht van df werkzaamheden
van de Commissie voor de milieu-effectrapportagell (hoofdstuk 2).
Daarna wordt aan de hand van drie thema's ingegaan op ervaringen, die
de Commissie heeft opgedaan: met inspraak (hoofdstuk S), met samen-
hangende initiatieven (hoofdstuk 4l en met provinciale afvatstof-
fenplannen (hoofdstuk 5). Bovendien wordt beschouwd, welke waarde
m.e.r. heeft gehad voor de besluitvorming over de initiatieven, waar-
voor tot nu toe m.e.r. is toegepast (hoofdstuk 6).
De bijlagen geven informatie over de personen, die als Commissielid,
als adviseur of via het presidium of het secretariaat bU het werk
van de Commissie waren betrokken; daarnaast is informatie opgenomen
over de projecten waarover de Commissie adviseerde; ook is een lijst
opgenomen van uitgebrachte publicaties.

HooJdstuk 2: Overzícht uan werkzaamhed.en

De CommÍssie bracht in 19Bg BO adviezen uit, tegen 65 irÌ 1988. Hier-
van waren 42 richtliJnenadviezen en één aanvullend richtlijnenadvies;
24 toetsingsadvlezen en elf ontheffingsadviezen. Bovendien werd twee
maal geadviseerd over een landinrichtingsproject, in het kader van de
evaluatie van de werkingssfeer van milieu-effectrapportage. Van de
ontheffingsadviezen waren zes positief van strekking (d.w.z. onthef-
fing kan worden verleend); vier negatief. In één geval kon de Commis-
sie in haar ontheffingsadvies niet tot een slotconclusie komen.
De ontheffingsprocedures bliJken complexer dan veel lrltlatlefnemers
aanvankelijk denken.
Er blüft nog onduidelijkheid over het voornemen tot verzelfstandi-
ging van de Commissie.
De commissie verleende steun aan de worktng group on an Internatíortal
Comm æ s io n Jor Enu ír onmentaL A ssess men t.

HooJdstuk 3: Insprøø'k bíj m.e,r.

De Commissie is wettelil'k verplicht de resultaten van inspraak in
haar toetsingsadviezen te verwerken. ze maakt echter ook zoveel moge-
l{k gebruik vân inspraak in het vooroverleg (richtlijnenfase) en bU
aanwagen om ontheffing van de m.e.r.-plicht. Als er veel lnspraak-

In dit jaawerslag zal verder vooral worden gesproken over "de Commissie", wanneer de Commissie voor de
m.e.r. wordt bedoeld. Ook wordt milieu-effectrapportage vaak afgekort tot m.e.r., terwijl een milieu-
effectrapport meestal wordt aangedutd als MER
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reacties zün (meer dan 2OO; dit komt niet vaak voor), gaat het dik-
wijls om meerdere handtekeningen onder dezelfde reactie. Verschillen-
de omstandtgheden kunnen een rol spelen bij het aantal inspraakreac-
ties: aard van het proJect en mate van belangentegenstellingen beho-
ren daartoe.
B{ onthelfingsprocedures trachten de insprekers meestal de claim te
bestriJden, dat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten zijn.
Als de ontheffingsaanwaag onvoldoende informatie bevat en de Commis-
sie aanvullende gegevens verstrekt hijgt - hetgeen dikwijls voorkomt
- wordt meestal geen inspraalanogelijkheid geboden over deze aanvul-
lende gegevens: bovendien is de adviestermijn van de Commissie te
kort om goed rekening te kunnen houden met eventuele inspraak.
Bü m.e.r.-procedures blükt inspraak in het algemeen bü te dragen
aan de preventieve doelstellingen van m.e.r.: 'bezint, eer gU be-
gint'.
BU m.e.r. voor controuersiëIe ínitíntíeuen zouden de bevoegde in-
stanties en initiatiefnemers de kwaliteit van de besluitvorming en
van het besluit zelf vaak kunnen verbeteren door insprekers meer mo-
gelijldreden te geven dan wettelijk is vereist, bijvoorbeeld door in-
stelling van een begeleidingsgroep van publieksvertegenwoordigers.
Met zulke groepen zal }:'et komend jaar bij enkele m.e.r.-procedures
ervaring worden opgedaan.

HooÍdstuk 4: M,e.r. blj samenhangend.e ínltiatieuen

Bij de m.e.r. voor het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR) wor-
den de besluiten gecoördineerd over 1) het tracé van rijksweg 16; 2)

verplaatsing van het vliegveld Rotterdam; 3) de aanleg van een nieuwe
woonwijk. De m.e.r. voor de Westrandweg en het hoofdwegennet in de
regio Schiphol is in principe alleen opgesteld voor een tracékeuze
van rljkswegen, hoewel ook openbaar vervoer en mobiliteitsgeleiding
ziJn beschouwd. In dit gebied is echter ook de aanleg van de TWeede
Coentunnel gepland, waarop de Westrandweg zou moeten aansluiten; bo-
vendien ontwikkelt de luchthaven Schiphol plannen voor ingrijpende
uitbreiding, die consequenties kunnen hebben voor zowel het wegge-
bruik als de milieu-belasting (met name geluid, luchtverontreiniging)
in de regio.
Naar aanleiding van het verschil in aanpak van deze m.e.r.-procedures
en de wens van de Commissie om bij samenhangende initiatieven ook sa-
menhangende besluitvorming te bevorderen - zeker als er cumulatie van
milieu-effecten kan optreden en probleemsituaties dreigen te ontstaan
- wordt weergegeven, welke mogel$kheden artikel 5a t/m 5l van de
Wabm bieden. Toepassing van deze coördinatieregeling op situaties als
bij de Westrandweg is echter niet zonder meer verplicht; als geen van
de betrokken partüen (initiatiefnemer, bevoegde overheidsorganen)
hiertoe verzoekt, hoeft de coördinatieregeli:eg niet gevolgd te wor-
den. Als naar een uitbreiding van de verplichting zou worden ge-

streefd, blükt het tamelijk gecompliceerd een sluitende omschrgving
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op te stellen van die situaties, die niet zonder meer onder de ver-
plichting vallen en waarin samenhangende besluitvorming toch gewenst
zou 211n.

De Commissle wil de gedachtenvorming hierover stimuleren en geeft
vier constructies aan, die ziJ in principe ziet als mogeliJkheden
voor samenhangende besluitvormi:eg:
. betrekken van een rulmtellk plan in de besluiten, waarvoor

m.e.r. plaatsvindt;
. betrekken van een mllleuhygiënisch beleldsplan in de besluiten

waarvoor m. e.r. plaatsvindt;
. uitwerking van de gedachte van ROM-gebieden, zoals die wordt

geschetst in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordentng;
. een vorrn, waarbiJ de besluitvorming niet parallel verloopt,

maar waarbiJ ln de eerste m.e.r.-procedure verschillende scena-
rio's worden gebrullrt voor uitvoering van het op dat moment nog
niet in procedure zijnde initiatief.

Verdere uitwerking van deze principemogelijkheden en ervaring errnee
is nodig om uit te maken, welke vorm in welke omstandigheden succes-
vol is.

Hooldstuk 5: Houíncíale qfaalstolfenplannen en m,e,r.

Provinciale afualstoffenplannen (PAP'en) kunnen volgens de Afualstof-
fenwet worden opgesteld per categorie afualstoffen of voor verschil-
lende categorieën afvalstoffen te zameî. Deze laatste soort PAP'en
staat bekend als IntegraLe PAPen. De en¡aringen met m.e.r. bU in-
tegrale PAP'en zljn tot nu toe niet erg bewedigend; de Commissie
streeft naar verbetering. Enkele factoren die een rol spelen zijn:
. het tgpe besLulten, dat in het PAP wordt genomen.

Alleen voor besluiten, die specifiek zijn voor de provincie
(afivijking of verdere invulling van landelijk beleid, locatie-
keuzen of criterla daawoor, inrichtingswiJzen) is m.e.r. zin-
vol. Als bij de start van de m.e.r.-procedure niet duidelijk
is, welke besluiten in het PAP zullen worden vastgelegd, kan
een lijst met mogelijke besluiten worden opgesteld, waar in de
loop van de procedure in geschrapt kan worden. Alleen voor keu-
zen met milieuconsequenties is m.e.r. zirrvol. Als een PAP een
zogeheten strategisch plan is en alleen in globale termen keu-
zerr van afualverwlderingsmethoden vastlegt, dan zal m.e.r.
weinig informatie kunnen opleveren ter ondersteuning of weer-
legging van die keuzen.

. de releuantíe uan de i4formatíevoor de besluiten.
Het is niet zinvol om in een MER milieu-gegevens op te nemen
(bijvoorbeeld over de bestaande milieusituatie in de provin-
cie), als deze niet worden gebruikt als informatie bü de be-
leidskeuzen in het PAP. De Commlssie wil in de toekomst expli-
cieter dan voorheen wijzen op de noodzaak om de milieu-gegevens
in het MER te beperken tot wezenlijke, relevante informatie.

. qfstemming tussen MER enPAP.
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'Wanneer verschillende (delen van) organlsaties werken aan op-
stelltng van het MER, respectievelijk het ontwerp-PAP, is de
kans gloot, dat de stukken inhoudellJk niet goed op elkaar zijn
afgestemd. Om in een MER tot een goede afiveging van alternatie-
ven te kunnen komen, moet zoveel mogeliJk worden vermeden, dat
tijdens de opstelling van het ontwerp-PAP bindende afspraken
worden gemaakt (büv. met bedri¡'ven), die keuzemogelijkheden
beperken. Afstemming tussen MER en PAP kan worden bevorderd
door een goede organisatievorm; tussentiJdse 'milieunotities'
zijn een mogelijkheid om de informatie-uitwisseli:eg te stimule-
ren. Ook in de vormgeving is de afstemming tussen beide docu-
menten te verbeteren. .

' actualíteitsusaa¡deua:nPAPenMER.
De beleidsvorming loopt vaak achter de feiten aan, ook biJ een
PAP. Soms ziJn de beleidskeuzert a\ achterhaald, voordat ze kun-
nen worden gemaalrt. Hier zou beter op kunnen worden ingespeeld
door in de documenten weer te geven, welke onzekerheden er
zijn, wat de tiJdplanni:rg is en welk beletd gevoerd zal gaan
worden, als het niet lukt of niet zinvol is om het voorkeursbe-
leid uit te voeren. Ook zou duidelijker moeten worden aangege-
ven, wanneer en hoe het beleid, na vaststelling van het PAP,
kan worden bijgesteld. Evaluatie van beleidsresultaten is hier-
voor belangrijk.

Na opname van de Afualstoffenwet in de Wabm zal lnet PAP als apart
planfiguur verdwiJnen. Of en hoe m.e.r. dan zal plaatsvinden over
keuzen bij aftalverw!'dering is nog niet geregeld. BU die regeling
kunnen de ewaringen van de Commissie worden gebruikt.

HooJdstuk 6: llraarde uøn m.e.r. uoor de besluítuorming

De ervaringen van de Commissie ten aanzien van de waarde van m.e.r.
zijn weergegeven. Kanttekeningen zijn daarbij, dat behalve het toch
nog kleine aantal besluiten, dat op basis van m.e.r. is genomen,
. verwachtingen over het resultaat van m.e.r. kunnen verschillen.

De rol van het milieubelang in de besluitvorming is niet alttJd
af te meten aan wijzigingen in het besluit, die sommigen ver-
wachten.

. een referentie ontbreekt: besluiten die zònder m.e.r. zijn ge-
nomen, verschillen ofivel in de tiJd, ofrvel in inhoud.

. verschillende betrokken instanties en personen verschillende
ervaringen hebben.

De m.e.r.-regeling heeft een aantal procedurele en een aantal inhou-
delljke elementen om het milieubelang in de besluitvorming een vol-
waardige plaats te geven. De opstelling van richtl$nen, de motiva-
tieplicht bU het besluit en de evaluatieverplichting zljn procedure-
le waarborgen, dte in iedere procedure grote waarde bliJken te heb-
ben. Inhoudelijk element is de plicht tot uitwerking van 'het meest
milieuwiendeliJke alternatief en de verplichting om mittgerende
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maatregelen te treffen, als de evaluatie daar de noodzaak van aan-
geeft.
De ervaringen van de Commissie met de i:rhoudeliJke elementen geven
aan, dat
. de plicht tot beschrijving van het meest milieuwlendeliJke al-

ternatief zeer zinvol ls, hoewel enkele tnlttattefnemers ertoe
neigen dit als formele verplichting af te doen:

' soms, na beschr{ving van milieu-effecten, het voorkeursalter-
natlef wordt aangepast:

. meestal niet wordt gekozen voor het meest milieuvriendeltJke
altemattef;

. het aantal alternatieven utteindeliJk vaak groter is dan de
inittatiefnemer aanvankeliJk bedoelde.

M.e.r. speelt een opvallende rol bij de besluitvormtng over een
beperkt aantal inttiatleven, o.a. de Slufterdam, de luchthaven Maas-
tricht en enkele militalre terreinen.
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SUMITIARY

Clnapter 7 : Introduction

This annual report reviews the activities of the Dutch Commission for
Environmental Impact Assessment (EIA) in 1989. The Commission is an
advisory body, acting in the framework of the Environmental
Protection (General Provisions) Act. Its legal tasks include giving
advice to the competent authorities about:
. the content of an environmental impact statement (EIS) (aduice

on guid-elínes)

' the review of an EIS on correctness and completeness (reuietu
aduíce), taking into account the results of the public review.

The commission also advises on requests to grant exemption from the
obligation to prepare an EIS {exemption aduíce). such exemptions can
be granted for instance, if a proposed activity has no major environ-
mental impacts.

This annual report, apart from a summary and introduction, contains
an overwiew of the Commission's activities in lg8g (chapter 2).
Subsequently, four special topics are dealt with:
. public participation in EIA
. EIA for associated initiatives
. EIA for so-called provincial waste management plans
. EIA's contribution to decision-making.

The appendices contain lists of persons, involved in the work of the Commission, i.e.
Commission members (appendix l), persons who acted as an advisor for the Commission (appendix
2), and the staff and chalrmen (appendix 3). Appendix 4 indicates the number of different
decision categories on which advices were issued (as mentioned in the 'ElA Decree'); appendix
5 is a list of reports published by the Commission since its inception. Appendix 6 indicates
the stages of the decision-making process for each project on which the Com¡nission advised.
Appendtx 7 contalns brief descriptions of each of these projects.

Chapter 2: Ouentieu ol a,ctíuities ín I9B9

In 1989 the commission prepared 80 advisory reports, as compared to
65 in 1988.
A number of 43 advices dealt with guidelines for EIA; 24 with the
content of EIS's, and 11 with requests for exemption of the obliga-
tion of EIA.
Apart fiom these, two advices were prepared on rural land development
projects. At present, there is no obligation to carr)¡ out EIA for
land development proJects. The advices were prepared to compare the
current method of evaluating (environmental) impacts of such projects
with EIA methods.
siK exemption advices were positive (i.e. no objections against
exemption) and four negative. In one case the commission could not
reach a final conclusion whether or not to recommend. an exemption due
to uncertainty in the interpretation of the EIA Decree.
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The exemption procedure turns out to be more complex than most
proponents imagine when starting this procedure.

Chapter 3: Pttblíc participø,tÍon Ín EIA procedures

The Commission is obliged to take into account in lts reuíew aduices
comments (remarks and suggestions) made by the public. Furthermore,
the Commission also uses these public comments when making advices on
guidelines and exemption advices.
The number of comments may range from nil to more than 2OO. There are
different factors whtch may determine the number of comments; the na-
ture of the initiative and the degree to which opposing interests are
involved are amongst these factors.
In exemptlon procedures rnost public participants try to counter the
proponent's claim that no major environmental impacts will result
from the initiative. Requests for exemption often do not contain
enough information for a proper understanding of the impacts of the
proposed activity. In many of such cases the Commission receives ad-
ditional information. Unfortunately, the advisory term is often too
short for taking into account public comments on these new data.
In general, public comments in full EIA procedures attribute to the
preventlve goal of EIA: 'look before you leap'.
As for controversial initiatives competent authorities and proponents
may improve the quality of both the decision-making process and the
decision itself by allowing more opportunities for public participa-
tion than requlred, e.g. by forming community liaison groups. In
1990, a few EIA procedures will experiment with the irrvolvement of
such groups.

Chapter 4: EIAJoT associated ínítiatíves

In the EIA for the Integrated Development Plan for the Northem
Margin of Rotterdam (IPNR, in Dutch) three different decisions are
integrated in one decision-making process, i.e. decisions about the
right-of-way for state road f6 in this area, about the relocation of
Rotterdam Airport and about the construction of a new suburban exten-
sion.
In the EIA for a new motorway west of Amsterdam and the main road in-
frastructure in the Schiphol area the decision to be made is in
principle about the right-of-way for these roads, although in the EIS
publlc transport and measures to reduce private motor traffic are
also discussed.
In this area however, the construction of the second Coen Ttrnnel
(crossing the canal iinking Amsterdam with the North Sea) is also
planned. This tunnel is an essentÍal link in the new motorway west of
Amsterdam. Furthermore the Board of Schiphol Airport (= Amsterdam
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eirport) has plans for a substantial expansion, that will have conse-
quences for traffic patterns as well as for environmental impacts
(particularly noise, air pollution) in the region.
Regarding the differences in approach in these two EIA procedures and
the Commission's desire to encourage a coherent decision-making
process if associated initiatives are involved - all the more, if en-
vironmental impacts tend to accumulate and lead to complications -
attention is focussed on the possibility for coordinated decision-
making as offered in the clauses 5a through 5l of the Enyironmental
Protection (General Provisions) Act.
Obligatory application of this coordination however doesn't hold
automatlcally for cases such as the motorway west of Amsterdam; if
obligatory coordination were to be expanded to include such cases
too, a prescription of when and where to apply the rule would be
difficult.
The commlssion favours the development and application of the
coherent decislon-mahlng process, if associated initiatives are
irrvolved. Four possible constructions are i¡rdicated:
. arrange for the adoption of a spatial plan as one of the

decisions for which EIA is applied
' arrange for the adoption of a provincial environmental policy

plan as one of the decisions for which EIA is applied
' apply coordination of ElA-based decisions to initiatives in

those areas where physical planning and environmental policy
must be amalgamated according to the Fourth (National)
Memorandum on Physlcal planning

' if the decisions on the associated initiatives cannot be taken
simultaneously, there should be, tn the EIS for the first deci-
sion to be made, descriptions of the future developments, based
on different scenarios for the other initiatives.

For the proposed motorway to the west of Amsterdam and and the main road
infrastructure in the Schiphol area this would mean, that ln the EISs about these
proJects the predtction of the environmental situation should not only deal with
situations with and without these roads (and other posslble measures described in the
EISs), but also with situations with and without an expansion of the Schiphol Airport.

Further elaboration of these and possibly other alternative construc-
tions and practical experience wilt be necessary, before it will be
clear which construction ls effective under which circumstances.

Chapter 6: Pr.ouincíø'l waste moinagement pløtts o;nd. EIA

The waste substances Act stipulates that every province prepares at
regular intervals plans for the definitive processing of waste.
several categories of waste may be incorporated in one integrated
plan; they may also be dealt with in separate plans. The experiences
with EIA for integrated plans so far are not very sattsfring; the
commission is changing its approach in its advices in order to im-
prove the added value of EIA in support of the decision-making.

-8



Some factors lrrvolved are:
. the tgpe oJ decrsior¿s to be made in a provlncial plan.

EIA can contribute only to those decisions that are specific
for a provlnce, such as deviations from the national waste
policy, selection of locations or facilities' If' at the start
of an EIA procedure, it is not clear which decisions will be

made in the provincial plan, a list of potential decisions can
be drafted, from which in the coulse of the procedure by means
of scoptng a few pertinent decisions can be selected' EIA is
only useful for decisions that have environmental implications.
If a provincial plan is a strategic plan, l.e. if it only dis-
cusses waste removal methods in general terms, then EIA will
offer tittle information to support or adjust the selection of
methods.

. the releuance of data for the decisions.
It ts not useful to present environmental data in an EIS (e.8.

about the existing sttuation of the environment) if such data
do not support policy decisions to be made in the provincial
plan. The Commission plans to indicate more explicitly the need
to confine the environmental data in the EIS to essential and
relevant information.

. correspondence between EIS and provlncial plan.
If different (departments of) organizations are working on the
EIS, respectively the provincial plan, the result will be two
documents that do not correspond well. In order to avoid an irn-
balance between various possible alternatives, no binding
agreements should be made prior to the preparation of the
provlncial plan with parties concerned in the execution of the
provtncial waste management policy. The supplementary character
of EIS and provinctal plan can be promoted by frequent contacts
between the two drafting teams and the use of 'environmental
notes' sttmulating the exchange of information.

. updaturg the provincial waste management policy.
Often policies have been overtaken by new events. This may also
be the case for provincial waste management plans. This problem
may be anticipated by describing in the documents the uncer-
tainties, the planning in time and the necessary actions if the
preferred policy fails or starts falling shorL of the objec-
tives. Also descriptions are needed when and how, after the
enactment of the plan, changes in policy will be possible. The
evaluation of policy results is important to keep abreast of
new developments.

After the incorporation of the Waste Substances Act in the
Envlronmental Protection (General Provisions) Act separate provincial
waste plans (either per category of waste or integrated) will cease

to exist; the provincial waste management policy will be lncorporated
in provincial environmental plans. If and how EIA should be applied
to decisions related to waste management at that point of time has
not been decided yet. If appropriate, the Commission's experiences
may prove to be helpful.
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Chapter 6: EI¡¿lb contríbution to decísíon-makíng

In this chapter the experience of the Commission with the contribu-
tion of EIA to decision-making is described. Apart from the fact that
still only a limited number of decisions has been made on the basis
of EIA, a few comments are made prior to further discussion:
. expectations about the results of EIA may vary widely. The role

of the irrterest of the environment in the decision-mal,ring
process cannot always, as some people expect, be measured by
changes in the declsion.

. a reference situation is lacldng. Declslons made without the
application of EIA are either different in content, or they
were made at a different ttme.

. different organlzations and persons involved in EIA procedures
will have dissimilar opinions according to thetr own
experiences.

The EIA regulations contain a number of procedural elements, as well
as a number of elements concerntng the content, which must guarantee
a balanced posttion for the interest of the environment in the
decision-maldng process.
Procedural warrants are the establishment of guidelirÌes, the
obligation to account for the EIA in the decision, once this is made,
and the obligation to carrj¡ out post-development evaluation. These
elements prove to be of great value in every EIA.
As for the safeguards in the content of an EIS, the elaboratlon of an
alternative offering the best existing possibilities to protect the
environment is compulsory. Likewise, the EIA regulation requires the
arrangement of mittgating measures, if the need for these are obvious
from the post.development evaluatlon.

The Commission's experiences on these safeguards are, that:
. the obligation to describe the alternative offeri::g the best

possibilities to protect the environment is very effective,
although some proponents tend to consider this as a formal
obligation;

' sometimes the prefered alternative is adapted after the en-
vironmental impacts are described;

. often the eventual number of alternatives is larger than a
proponent imagined at the start of the procedure.

EIA has contributed ln a notable way to the decision-matrring about the
so-called Slufterdam2l, about the extension of 'Maastricht Airport'
and about several military training grounds.

A near-shore disposal site to the west of Rotterdam for the deposition of l5O million cublc meters
contaminated dredged sludge from the Rotterdam port area.
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I INLEIDING

De Commissie voor de milieu-effectrapportage bracht in 1989 tn totaal
BO adviezen uit, tegen 65 adviezen in 1988. Het aantal proJecten,
waarvoor 

^ 
(al dan niet vrljwillig) een m.e.r.-procedure is of wordt

doorlopen"l, is gestegen tot 134; daarnaast adviseerde de Commissie
in 1989 over tien aanwagen om ontheffing van de m.e.r.-plicht.
Dit jaawerslag geeft de stand van zaken weer per 3l december 1989.
Het gaat uit van enige kennis van de m.e.r.-procedure'1.

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de werkzaamheden van de Corhmissie
in 1989.
Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van inspraak biJ m.e.r. Na een schets
van de huidige wi¡'ze, waarop de Commissie omgaat met inspraak bi'
m.e.r. worden enkele mogelijkheden aangegeven om inspraak biJ m.e.r.
beter tot zljn recht te laten komen.
In hoofdstuk 4 komen de problemen aan de orde bij m.e.r.-procedures
voor samenhangende initiatteven. In bepaalde gevalleî zolu de Commis-
sie willen bevorderen, dat voor dergelijke initiatieven een coördina-
tie wordt toegepast, zodal ook samenhang in de beslultvorming kan
worden bereikt. Aangegeven wordt wanneer deze situatie optreedt, hoe
de coördinatie zou kunnen worden gerealiseerd en welke haken en ogen
hter aan kunnen zitten,
In hoofdstuk 5 worden ervaringen met m.e.r. voor provinclale afral-
stoffenplannen (PAP'en) weergegeven. Deze ziJn tot nu toe niet als
erg bevredigend ervaren. Een analyse van de mogelijke oorzaken wordt
gegeven en perspectieven voor verbetering worden geschetst.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de waarde van het instrument m.e.r.
voor de besluitvormÍng. Dit hoofdstuk geeft aan welke moeilijkheden
er kleven aan een dergelijke evaluatie en bevat op basis van de erva-
ringen van de Commissie een kwalitatieve beoordeling van de elementen
in de m.e.r.-procedure, die het milieubelang een volwaardige plaats
in de besluitvorming dienen te geven.

In de bijtagen ziJn opgenomen:

een lijst van alle Commissieleden;
een liJst van adviseurs, die tot nu toe waren betrokken biJ de werkzaamheden van
de Commissie;
de samenstelling van het presidium en het secretariaat;
een overzicht van de aantallen proJecten waarvoor m.e.r. is of wordt toegepast,
per categorie, zoals vermeld in het Besluit m.e.r.;
een opsomming van alle tot I januari l99O verschenen adviezen en verslagen van
de (voorlopige) Commissie voor de m.e,r.;

3 Hierbij worden m.e.r.-achtige procedures, die tijdens het interimbeleid ziJn gestart, en waarover de

[Voorlopige) Commissie heeft geadviseerd, tot m. e. r. -procedures gerekend.
4 Voor informatie over m.e.r. fn het algemeen wordt verwezen naar de 'Handleídbtg mflíeu-etfectrapportoge'

van drs.ir. N.T. van Eek, ir, R Rense en mr. D. Samkalden, uitgegeven door Koninklijke Vermande b.v.,
7987.

I
o

.J

4

5
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een schemadsch ovenicht van de stând van zaken vân alle m.e.r.-procedures per
3l december 1989;
een beschrlving per proJect van het voornemen, de procedurele stand van zaken,
de samenstelling van de werkgroep, de advisering en het beslult.

In voorgaande jaren was het gebruikelijk in het Jaarverslag een lijst
op te nemen van leemten in kennls, zoals die uit m.e.r.-procedures
naar voren waren gekomen. Dit jaar bleek de samenstelting van deze
lijst _ vanwege het nog verder gegroeide aantal projecten te com-
plex"l.

5 De Commissie is inmiddels begonnen met de invoering van een database voor alle proJecten waarover ziJ ad-
viseert of heeft geadviseerd. In deze database, 'Infor-mer' geheten, zal ook informade kunnen worden op-
genomen over de þelangriJkste) leemten in kennis. Naar verwachting zal de database in de loop van l99O
operation.eel wo¡den.

-12-
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2 OVERZICHT VAIII WERI(ZAAIVIHEDEN IN 1989

2,L Algemeen

2.r.1 Samenstelling werkgroep en

Ook in 1989 varieerde de omvang van de ingestelde werkgroepen, afhan-
kelijk van de aard van het advies. Het minimum (inclusief voorzitter)
was drie, het maximum acht.
De jaarlijkse afname van de gemiddelde omvang van de werkgroepen, die
tot 1989 optrad, is daarmee tot een einde gekomen (zie tabel 1).

Naar verwachting is met deze gemiddelde werkgroepgrootte ongeveer een

optimale omvang bereikt. Alleen bü richtlijnenadviezen over proJec-

ten waar de Commissie veel ervaring mee heeft opgedaan, zou vanwege
het routine-matige karakter eventueel een verdere beperking kunnen
worden gerealiseerd; bij toetsingsadviezen blijft echter een grotere
werkgroep toch wenselijk. Voor advisering over verzoeken om onthef-
fing van de m.e.r.-pllcht is de Commissie in het afgelopen ¡aar er
toe over gegaan om niet al te kleine werkgroepen samen te stellen,
omdat daarbiJ gebleken is dat in een korte periode (ongeveer een
maand) vaak veel informatie uit verschillende disciplines moet worden
verwerkt.

2.r.2 Stand van zaken van projecten

Voor een overzicht per project wordt verwezen naar bijlage 7.

Het çrantal projecten, waarover na het doorlopen van een m.e.r.-proce-
dureo¡ een besluit is genomen, bedraagt inmiddels 25. Hiervan ziJn

6 Bü dit overzicht worden tot m.e.r.-procedures ook gerekend m.e.r.-achtige procedures, waarin de (Voorlo-

pige) Commtssie heeft geadviseercl.
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Tabel 1: Aantal leden (incl. voorzitter en adviseurs) per inge-
stelde (of uitgebreide) werkgroep, gemiddeld per Jaar over elk
proJect.

t/m 1985
1986
1987
1988
1989

(12 projecten)
( 5 nteuwe projecten)
(35 nieuwe proJecten)
(48 nieuwe proJecten)
(48 nieuwe projecten)

8,3
7,2
5,9
4,6
4,9



13 projecten in uitvoedng genomen of zelfs voltooid. Bü drie pro-
jecten wer{ de m.e.r.-procedure voortüdig afgebroken (projecten Ig6,
143 en 145)'1.
Het aantal projecten, waqrbij op inhoudelijke gronden onthefftng is
verleend van de m.e.r.-plicht"l, bedraagt inmiddels 16.

2.r.3 TermiJnen

In het algemeen kan worden gesteld, dat de Commissie in IgBg haar ad-
víezert binnen de gestelde termijn uitbracht; in enkele gevallen is de
termijn met één of twee dagen overschreden. BU sommige projecten
heeft het bevoegd gezag op verzoek van de commissie de adviestermijn
verlengd; hierbiJ ging het om proJecten, waarb{ t{dens de advies-
termlin nieuwe inforrnatie beschikbaar kwam.
Bü adviezen over ontheffingaanvragen blijkt het soms moeil!'k om
binnen de gestelde termijn met een gefundeerd advies te komen (zie
paragraaf 2.41.

2.r.4 Bevoegd gezag en initiatiefnemer

In 43 van de 48 nieuwe proJecten traden overheden (mede) als initia-
tiefnemer op (19 maal het rijk: vier maal provincies; negen maal ge-
meenten); in viJf gevallen traden samenwerkingsverbanden als initia-
tiefnemer op.
van de nieuwe proJecten waren 22 }:ret gevolg van een een parflculier
initiatief"l.
Ten opzichte van de vorige jaren, toen 29 o/o (L9B7l en 51 0/o (1g88) van
de nieuwe proJecten particuliere initiatieven betrof, is dit 46 o/o.

Als (mede-) bevoegd gezag zijn riJksoverheden 24 keer, provincies 28
keer, geme-e¡ten elf, schappen en samenwerkingsverbanden twaalf keer
opg.trãd.rrto¡.

7 Deze nuÍuners zijn de (bij de Commissie intern gebruikte) nuÍuners van de projecten zoals die in biJlage 7
worden beschreven.

8 Artikel 41e, lid l, sub a van de Wabm: onthefling van de m.e.r.-plicht biJ een of meer besluiten kan
worden verleend, als "de actlulteÍt, tt)cultop díe fusluiten betekklng hebben vaftLlege de omstand.þled.en
utaarond"er zlJ unrdt ondemome\ geen belangrüke nadelþe gevoþen zol Lebben vær lwt miliet¡ .

9 Hiertoe worden ook biJv. nutsbedrijven gerekend.
l0 Bij verzoeken om ontheffìng van de m.e.r.-plicht is biJ deze cijfers niet uitgegaan van het bevoegd gezag

voor de ontheffing - altijd de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mllieubeheer en van
Landbouw (, Natuurbeheer) en Visserij - maar het bevoegd gezag voor de beschikkjng over de voorgenomen
activiteit.
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2.2 Adviezen voor richtlij nen

In 1989 adviseerde de Commissie 42 maal over richtliJnen voor de ln-
houd van een milieu-effectrapport, tegen 35 in 1988. Het betrof de
volgende pro¡ectenl' l:

204
2tr
209
l9l
2r2
207
2t5
218
216
2t9
220
,r.>
2t7
224
210
T7L
ooe

t27
221
224
226
229
230
162
227
232
231
234
138
244
245
239
240
250
251
243
244
241
253
2:Ð5

256
257

Golfbaan Ambt Delden (9 januari)
Composteerinrichting Amersfoort ( I O J anuarl)
Draaitrommeloveninstallatie (DTO) 9 AVR-Chemie CV (11 januari)
Golfbaan 'De Witdonk' gemeente Roggel/MetJel (23 januari)
Uitbreiding stortplaats Zoetermeer NW (16 februari)
Demonstratie-eenheid KV/STEG te Buggenum (2 maart)
Aftalberging 3e Merwedehaven Dordrecht (14 maart)
Themapark Diamonda te Lelystad (2O maart)
Compagniesoefenterrein (COT) Ermelo-Noord (22 maart)
Berging mijnbouwstofÏen NAM (22 rrlaa,rt)
Verdringing magnesiumhoudende pekel door mijnbouwreststoffen en gips (22 maart)
Evenementen-accommodatie Eurodrôme Arnhem-Zuid (22 maart)
Industriezandwinningsplan Gelderland 2e fase (3O maa¡t)
Uitbreiding afualstortplaats Linne-Montfort (7 april)
Golfbaan Rosmalen (2O april)
Compagniesoefenterrein-minus (COT-minus) Havelte (24 april)
Stortplaats Weert (28 april)
Rijksweg 35 (Zwolle - Almelo) en Rijksweg 36 (Almelo - Vriezenveen) (5 mei)
Compagniesoefenterrein/eenheidsoefenterrein (COT/EOT) Oirschot (9 mei)
Regionale stortplaats Landgraaf (11 mei)
Baanverlegging circuit Zandvoort (16 mei)
Composteringsinrichting annex overlaadstation Purmerend ( I 3 juni)
Definitieve opslag verontreinigde grond noordpunt Oost-Abtspolder (16Juni)
Rijksweg 5O, Oss - Eindhoven (26 juni)
Berging/verwerking jarosiet door Budelco b.v. (29 juni)
Sporenuitbreiding Zwolle - Amersfoort (27 juni)
Wontngbouwlocatie Purmertnd (3 Juli)
Sportcentrum Oisterwijk (6 juli)
Eenheidsoefenterrein Groote Veld (28 juli)
Zerclirator Klöckner te 's-Gravendeel (26 september)
Mestverwerkingsinstallatie Ecotechniek b,v. te Dordrecht (28 september)
Uitbreiding afualverwerklng regio Nümegen (ARN) (13 oktober)
Rijksweg 61, gedeelte Terneuzen - Ter Hole (3O oktober)
Grootschalige mestverwerkingsinrlchting Promest b.v. te Helmond (31 oktober)
Afualverwerkingsinrichting cluster West (Noord-Brabant)(3 I oktober)
Berging baggerspecie provincie Zeeland (14 november)
Richtlijnen voor baggers peciedepots ( I 4 november)
Provinciaal afvalstoffenplan Flevoland (22 november)
Industriezandwinning GeertJesgolf (8 december)
Uitbreiding stortplaats \il'ambachgroeve te Tegelen (21 december)
Afualverwerkingslocatie Ramelerveld te Raalte (22 december)
Gollbaan Valkenburg aan de Geul (22 december).

1l De adviezen staan in chronologfsche volgorde; de nummers zijn de (biJ de Commissie intern gebruikte) num-
mers van de projecten zoals die in bijlage 7 worden besch¡even. De datum geeft aan op welke dag het advies
is uitgebracht.

-15-



Op verzoek van het bevoegd gezag bracht de Commissie tevens aanbeve-

lingen uit voor aanvullende richtliJnen voor een aanvullend milieu-
effectrapport. Dit betrof het project:

L2O Uitbreiding van de luchthaven Zuid-Limburg (6 maart)

Bi het project 'mestverwerking Ecotechniek' (245) heeft de commissie
een andere wijze van advisering beproefd: het advies van de Commissie
werd hierbf opgesteld op basis van concept-richtlijnen van het be-
voegd gezag.
Dit experiment bleek in dit geval goede resultaten op te leveren. Het

zal echter in belangrijke mate afhangen van het betrokken bevoegd ge-

zaq, of deze werlnv{ze vaker kan worden toegepast.

BU het proJect 'PAP Flevoland' (241) heeft de Commlssie, mede naar
aanleiding van eerdere ervaringen met m.e.r. voor provinciale añtal-

stoffenplannen, besloten om haar richtlijnenadvies zeef beperlrt te
houden en zoveel mogelijk toe te spitsen op die infgSmatie, die rele-
vant is voor cruciale beslissingen op beleidsniveau'-1. Op dit mo-
ment kan nog rìiet worden beoordeeld, welke resultaten dit heeft voor

de inhoud van het MER en voor de bijdrage van m.e.r. aan de besluit-
vorming.

2.3

16l Beveiliging van West-Overijssel (Keersluis Ramspol) (12 januari)
149 Zoutwaterlozing op de Eems (13 januari)
L4o Provinciaal afualstoffenplan Noord-Braburrtl4 I (l¿ februari)
168 Aanvullend toetsingsadvies over het MER golfbaan Lochem (2O februari)
I79 Stortplaats Velsen (17 maart)
166 Gollbaan'De Utrecht' te Hilvarenbeek (31 maart)
Lzg Verwerking en opslag van radioactief afval locatie Sloe (f 4 april)
172 Voorlopig toetsingsadvies over het MER stadsgewestpark NoorddtJk (Groningen) (18 mei)

I77 Stortplaats regio Arnhem (29 mei)
l lg l,ocatiekeuze voor de winning van beton- en metselzand in Noord-Brabant (7 juli)
113 Integraal provinciaal afualstoffenplan Drenthe (31 augustus)
f34 Berging van zuiveringsslib in de Slufter (14 september)
2OS Draaitrommeloveninstallatie (DTO) 9 AVR-Chemie QY (22 september)

lO9 Zuiveringsslibplan 1989 - 1994 Zuid-Holland (18 oktober)
IA7 Vuilstortplaats Nauernasche polder (19 oktober)

12 Zie ookhetjaarverslag over 1987 en hoofdstuk 5 van ditjaarverslag'
lB De adviezen staan in chronologische volgorde; de nummers zijn de [b¡ de Commissie lntern gebruikte) num-

mers van. de proJecten zoals die in bijlage 7 worden besch¡even. De datum geeft aan op welke dag het advies

is uitgebracht.
14 Hierbij werd naast het milieu-effectrapport ook de zogeheten Milieuparagraaf getoetst (zie ook de proJect-

beschrijving in bijlage 7 van ditJaarverslag).
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Toetsingsadviezen

In 1989 werdqq 24 toetsin$sadviezen uitgebracht. Dit betrof de vol-
gende projectenról:



154 Grondwaterwinning in de Alblasserwaa¡d en de Vijfheerenlanden (19 oktober)

165 A-fvalverwerkingsinstâllatie Amsterdam-West (25 oktober)
194 Golfbaan Sybrook (31 oktober)
159 I\¡¡eede provinciaal afvalstoffenplan (PAP-ID Limburg (9 november)
L76 Toekomstlge afualverwijdering {Zuid)oost-Brabant (17 november)
155 Uitbreiding stortplaats Geldermalsen (17 november)
2O7 Demonstratie-eenheid KV/STEG te Buggenum (8 december)
222 Evenementen-accomrnodatie Eurodr6me te Arnhem-Zuid ( 14 december)

224 Uitbreiding regionale stortplaats Linne/Montfort (2O december).

Bü negen van de 24 toetsingen bleek de informatie in het MER naar
het oordeel van de CommipÞie min of meer ernstige tekortkomingen te
vertonen. Evenals in 1988'"1 bleek het vaak mogelijk om aanvullende
informatie te verkrij gen.
Dit trad bijvoorbeeld op bU de toetsing van de MER'en AM-West'
(project 165) en 'vuilstortplaats Nauemasche polder' (project l97l,
waar tiJdens de toetsingsperiode aanvullende informatie beschikbaar
werd gesteld aan de Commissie, die deze informatie mede betrok in
haar uiteindelijke toetsingsadvies. In zulke gevallen gaat de Commis-
sle ewan uit, dat de informatie als openbaar beschouwd moet worden,
en als zodanig ook een rol speelt in de inspraak en besluitvorming.
In deze specifieke gevallen werd dat gerealiseerd door het stuk ter
:.rlzage te leggen bij de ontwerp-vergunningen.

Het bevoegd gezag bij het project 'stadsgewestpark Noorddiik' (pro-

jecl 172) verzocht de Commissie te adviseren over het MER' nog voor-
dat het ontwerp-bestemmirìgsplan ter inzage was gelegd. Deze procedu-
rele bijzonderheid ontstond, omdat het bevoegd gezag (de gemeente

Groningen) een artikel l9-procedure in gevolge de Wet RO wilde door-
lopen voor de aanbesteding van een deelbestek, waarb!' in verband met
subsidieverlening snelheid geboden was. Tevens wilde de gemeente het
(voorlopig) oordeel van de Commissie over het MER betrekken bij de

opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan. De Wabm echter schrÜft
voor, dat het MER !ç zamen met het (voor)ontwerp-bestemmingsplan be-

kendgemaakt wordtl6l; na de inspraakperiode over het ontwerp en het
MER kan de Commissie vervolgens haar toetsingsadvies uitbrengen'

15 Zie hetjaarverslag over 1988, $ 3.3.
16 Wabm, artikel 4lad.
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2.4 Ontheffingsadviezen

Ook in 1989 ontvingen de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van Landbouw en Visser{"] een aantal
verzoeken om ontheff¡rg van de m.e.r.-plicht, omdat in de betreffende
gevallen geen belangrüke nadelige milieu-effecten te verwachten zou-
den zijn. Op verzoek van beide ministers adviseerde. de Commissie over
ontheffing van de m.e.r.-plicht bij de volgende pro¡ectenls¡:

2t3

2t4

Mestverwerkingsinstallatie Scarabee Waste Conversion te lJsselsteyn (gem. Venray) (3
februari)
Mestverwerkingsinstallatie Organlsch VeredelingsbedriJf Venray B.V. te lJsselsteyn (3
februari)
Storten van verontreinigde grond, type WCA in Verolme-dok I (gem. Rotterdam) (9 juni)
Colfbaanaccommodatie Blnnenhof / Willem Ar¡¡tz Hoeve (gem. Zeist) (12 juni)
Autoshredder te Born (27 juli en 29 september" l)
Mestverwerkingsinstallatie Scarabee \Maste Conversion te Heicle (çm. Venray) (27 Juli)
Stort van zinkhoudend slib bij AMO te Ede (4 augustus)
Composteringssysteem ter verkrijging ypn substraat voor de champignonteelt (CNC) te
Milsbeek (29 september en I december"" l)
Aanlegvan de hoogspanningsletding Doetinchem - Dodewaard (3 oktober)

233
235
236
2t3
238
249

242

Van deze adviezen waren er zes positief (d.w.z. geen belangriJke na-
delige milieu-effecten te venvachten) en vier negatief (d.w.z. ont-
heffing kan naar het oordeel van de Commissie niet worden verleend);
in één geval (projecl 242) bevatte het advies van de Commissie geen
slotconclusie ten aanzien van mogelijke ontheffing van de m.e.r.-
plicht, onder andere omdat niet duidelijk was'rhoe de m.e.r.-plichti-
ge activiteit precies zou moeten worden afgebakend-^1.

In twee gevallen werd de ontheffingsprocedure wel gestart, maar is
het verzoek om ontheffing ingetrokken, vóôrdat het besluit over het
ontheffingsveruoek was genomen.
In het eerste geval (project 237) werd de ontheffingsaanwaag na be-
zwarert van enkele gemeenten tegen het voorgestelde tracé voor een
transportleiding voor rivierwater zelfs ingetrokken, nog voordat de
Commissie hierover een advies had uitgebracht. In het tweede geval
(project 236) was negatief geadviseerd, omdat de aangedragen informa-
tie niet voldoende was om te kunnen concluderen, dat er geen ernstige
milieu-effecten zouden optreden. De initiatiefnemer diende daarop, na
intrekking van het oude verzoek, een nieuw verzoek om ontheffing in,

17 Vanaf november 1989: de Mfnister van Landbouw, Natuurbeheer en Vfssertj.
18 De adviezen staan in chronologische volgorde; de nummers zijn de projectnummers zoals die in bijtage 7

worden beschreven. De datum geeft aan op welke dag het advies is uitgebracht.
19 In dit geval werd na een negatief advies van de Commissie de aanvraag tot ontheffing van de m.e.r.-pllcht

ingetrokken, waama een hernieuwd verzoek werd ingediend.
20 Het laatste advies was een aanvullend advies (zie ook bijlage 7)
21 Inmiddels heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede nâmens zln

ambtgenoot van La.ndbouw, Natuurbeheer en Visserij, hier in een brief aan de SEP d.d. I I december 1989,
duidelijkheid in geschapen
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waar echter naar het oordeel van de Commissie nog steeds niet uit
bleek, dat er geen belangri¡ke nadelige milieu-effecten zouden optre-
den.

In het algemeen bllkt, dat het niet gemakkelijk is tot een uitspraak
te komen, of er - vanwege de omstandigheden waaronder de activiteit
wordt ondernomen - belangrijke nadelige milieu-effecten te verwachten
ziJn. Oorzaken hiervan zlJn:
. de informatie, die in of bij het ontheffingsverzoek wordt aan-

geboden, is niet voldoende is toegespitst op het voornemen en
de te verwachten milieu-effecten; Dit zou misschien te verbete-
rer: z|jn, indien er richtlijnen zouden worden gesteld voor ont-
heffingsaanwagen;

. ook als er wèl voldoende relevante informatie is - de facto
moeiliJk om van verscheidene voorspelde milieu-effecten van een
voorrì.emen aan te geven, of deze al dan niet *belangrük nade-
Ltg, zlJn. Eventueel zouden hiervoor nadere criteria kunnen
worden gegeven in een uitvoeringsbesluit.

In bijna alle gevallen waarin de ontheffingsprocedure volledig werd
doorlopçn, werd het advies van de Commissie door de beide Ministers
gevolgd--1.

Tegen de positieve beschikking van de Ministers van VROM en L&V van
27 september 1988 op het ontheffingsverzoek voor een centrale voor-
zuiveringsirìstallatie voor zeugenmest en kalvergier in Sevenum (pro-
ject 19O) is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 22 november
1989 heeft de Raad van State de beschikking vernietigd en de gewaag-
de ontheffing van de m.e.r.-plicht geweigerd. Tevens heeft zij de AW-
vergunning nietig verklaard, omdat ten onrechte een ontheffing van de
m. e.r. -plicht is verleend (zie proj ectbeschriJving I 90).

Al met al heeft de Commissie de indruk, dat ontheffing krachtens ar-
tikel 4Le, lid I, onder a, door veel initiatiefnemers te snel wordt
gezien als tijdbesparende procedure. Het correct onderbouwen van de
stelling, dat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten ziln te
verwachten, bl|kt echter in de prakt{k geen makkelijke opgave te
zijn. Omdat tegen een positief ontheffingsbesluit een schorsings- en
beroepsprocedure kan worden aangespannen bij de Raad van State, is de
onzekerheid bovendien groter dan bij een m.e.r.-procedure.

22 Bij het project 242, waarbij de Commissie geen conclusie trok over de waag of er belangrtJke nadelige ge-
volgen voor het milieu verwacht werden, werd besloten de gewaagde onthellìng te verlenen.
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2.5 M.e.r. en HELP

Ook adviseerde de Commissie in het afgelopen Jaar over enkele landin-
richtingsprojecten:

L74 Aanbevelingen voor de inhoud van het evaluatierapport (HElP-rapport) van het
voorontwerp-plan nrilverkaveling Baarderadeel (Fr.) (23 oktober)

156 Toetsingsrapport over het HElP-rapport van het voorrntwerp-plan ruilverkaveling
Rossum-Oost (Ov.) (3O november)

In januari 1990 zal zij bovendien een toetsingsrapport uitbrengen
over het HElP-rapport van het voorontwerp-plan ruilverkaveling Baar-
le-Nassau. Daarmee zal ze haar werkzaamheden ten aanzien van de ver-
gel{king van HELP en m.e.r., in het kader van de evaluatie van de
werkingssfeer van m. e.r., voltooien.
Er zrjî belangrijke verschillen opgevallen tussen de evaluatie van
landinrichtingsproJecten en milieu-effectrapportage. Het betreft zo-
wel procedurele als inhoudelijke verschillen. De belangrijkste proce-
durele verschillen betreffen inspraak,
lijke commissie en motivering blj de

toetsing door onafhanke-
De belang-

rijkste ínhoudelíjke verschillen betreffen de benadering van doel-
stellingen, de (bü m.e.r. verplichte) uitwerldng vân alternatieven
(waaronder het meest milieuwiendelljke alternatief) en de regeling
voor evaluatie achteraf.
De door de Commissie bij de toetsingen geconstateerde tekortkomingen
in de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te
verwachten milieugevolgen zl¡'n te verklaren uit het ontbreken van ge-
biedsspecifieke richtlijnen voor de inhoud van het HElP-rapport en
van een beoordeling van de resultaten door een onafhankelijk orgaan.

2.6 Cursussen, seminars en workshops

In 1989 leverden medewerkers van het secretariaat en/of (plaatsver-
vangend) voorzitters inbreng bij o.a. de volgende cursussen, semÍnars
en bijeenkomsten:

m.e.r,-cursus Geoplan
m.e.r.-cursus van de academie Nieuw Rollecate te Deventer
cursus milieukunde Instituut voor Milieuvraagstukken-VU te Amsterdam
cursus btologie en beleid van de RiJksunlversiteit Groningen
EIA workshop van Geoplan in New Delhi
cursus milieu-effectrapportage van Rijkswaterstaat
brainstorm strategie en structuur Nederlandse milieubeweging, georganiseerd door het
I-andelijk Milieu Overleg

23 Bij m.e.r. is motivering van het besluit verplicht (Wabm, arttkel 41ak, lid l)
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semlnar milieu-effectrapportage, georganiseerd door Kluwer
EIA workshop in Montebello, Canada.

Daarnaast werden op het secretariaat van de Commissie twee stagiaires
begeleid.

2.7 Evaluatie bij m.e.r.

In het vorige Jaawerslag werd melding gemaalçt van de geringe ontwik-
keþgen op het gebied van de bij m.e.r. wettelijk verplichte evalua-

tie'*]. In 1989 is in de adviezen van de Commissie meer systematisch
aandacht hieraan geschonken. Indien nodig wordt het evaluatieprogram-
ma door de deskundigen van commentaar voorzien. Toch bliJkt, dat de

bevoegde instanties zich meestal het eerst richten op de te nemen be-

slissing over de voorgenomen activiteit.
In het kader van één van de gengemde stages is onderzoek verricht
naar de stand van zaken bij evaluatie'"1.

2.8 Verzelfstandiging van de Commissie m.e.r.

Vanaf de herfst van 1986 is sprake van het voornemen de Commissie,

evenals de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH), te venelf-
standigen. Dit voornemen vloeit voort uit de afslankingsoperatle van
de riJksoverheid. In 1989 heeft een aantal besprekingen plaatsgevon-

den over de vorm van verzelfstandiging van de Commissie, de financië-
le randvoorwaarden en de regelifìg van arbeidsovereenkomsten. Vanaf I
januari 1989 heeft de Commissie financieel zelfbeheer. De Raad van
State heeft in 1989 over het ontwerp van wet geadviseerd, waarin de

verzelfstandiging van beide adviesorganen wordt geregeld.

De voortgang van dit proces van verzelfstandiging is echter langzaam;

de uitkomst onzeker. In elk geval zal de verzelfstandiging niet vÓór

januari 1991 plaatsvinden.

24 Wabm, hoofdstuk 44, 57.
25 Harm Avenarius: De wettelgke uerplichtütg tot eualuatìe b! nte.r.-pltchtlge octívíteften- Afstudeer-

scriptie faculteit der geodesie, TU Delft, augustus 1989.
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2.9 Ondersteuning van de ICEA Working Group

Vanaf mei 1989 biedt het bureau van de Commissle m.e.r. tevens onder-
steunlng aan de Working group on an International Commission for
Environmental Assessment' (tCee¡. Dit initiatief van de Nederlandse
regering is gebaseerd op een v¿ur. de aanbevelingen van de World Com-
mrss¿on on Enuíronment and Deuelopment (commissie-Brundtland).
De ondersteunlng bestond onder meer uit huisvesting en andere facili-
tetten. Tevens hebben medewerkers van secretariaat, presidium en Com-
miqqie hun medewerking verleend aan een pilot project in Indone-

...26,sre l.

26 Pilot project on the Integrated Energg Deuelopment Programme lnctudt g the ButX Asam CoaI Mhes (South
Sumafra) and tlw Suralaga Coal-Jtred Power Plant (West Jaua).
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3 INSPRAAK BIJ M.E.R.

3.1 Algemeen

27 Artikel 41n en 41o van de Wabm.
28 Artikei 4Iv l/rn{lzvan deWabm.
29 A¡tikel 41e, lid 8 sub c van de Wabm, juncto artikel 6 lid 7 van het Besluit m.e.r.
30 A¡tikel 4lw, lid I van de Wabm.
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De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne NVabm) bfedt "een iedet'' de

mogelijkheid om op bepaalde momenten in een m.e.r.-procedure ziJn of
haar mening kenbaar te maken. Tijdens het uoorouerleg kunnen opmer-
ki::gen wpJden gemaakt ten behoeve van richtliJnen voor de inhoud van
het MER"'1. In de toetsíngsJose kunnen opmerkingen worden gemaakt
over het MER, die betrekking hebben op het niet voldoen aan de wette-
lijke eisen voor de inhoud van het MER (mede gelet op de richtlijnen)
en op onjuistheden; in deze fase kunnen opmerkingen zowel schrifte-
lijk als mondeling (tijdens een door het"bevoegd gezag te organiseren
openbare hoorzitting) worden ingebracht'"1. Als een verzoek is inge-
diend lot ontheffíng van de plicht tot uitvoering van m.e.r.ookunnen
bezwaren v/orden ingediend tegen het verlenen van deze ontheffittg-"1.
Naast deze mogeliJkheid voor het algemene publiek kent de Wabm ook de

zogeheten wettelüke aduíseurs, die biJ iedere procedure om advies
worden gevraagd. Voor de meeste gevallen zijn dit ten minste de In-
specteur voor de Milteuhygiëne en de Directeur Landbouw, Natuur en

Openluchtrecreatie in de betreffende provincie. BÜ een ontheffings-
verzoek wordt bovendien het bevoegd gezag voor het besluit waawoor
de m.e.r.-plicht geldt, in de gelegenheid gesteld advies utt te bren-
gen. Daarnaast kunnen bij elke m.e.r.-procedure ad hoc adviseurs wor-
den aangewezen, bijvoorbeeld een gemeente, die niet tot het bevoegd
gezag behoort, maar wel betrokken is biJ de activiteit.
De adviseurs en hun adviezen bliJven hier buiten beschouwing; cen-
traal staat de inspraak van het algemene publiek.

Op grond van artikel 4Iz moet de Commissie in haar toetsingsadvies de

ingediende opmerkingen betrekhen; haar adviestermiJn loopt om die re-
den tot een qrêand na het eind van de inspraaktermijn (die minimaal
een maand i"to]). Ook omdat de ervaring heeft geleerd dat de Commis-
sie vaak pas in een laat stadium het verslag van de openbare hoorzit-
ting ontvangt, ziJn bU de hoorzitting meestal de werkgroepsecretaris
en éên of meer leden van de werkgroep aarrwezig, om de mondeling inge-
diende opmerkingen al eerder in de advisering te kunnen betrekken.
Ook in het vooroverleg en bij ontheffingen is het - hoewel niet ver-
plicht - gebruikelijk, dat de Commissie de lnspraalrreacties in haar
advies betrekt. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de in-
spraak in de richtlijnen, c.q. bij het nemen van het besluit om het
verzoek om ontheffing, ligt bij het bevoegd gezag. De inspraaktermiJn



r)r¡\).á

31 A¡tikel 41n, lid 3 van de Wabm.
32 Besluit m.e.r. (Stb. 278, I9B7), art. 6, lid 7
33 A¡tikel 4ie, lid 6 van de Wabm.

van het vooroverleg is niet aan tennünen gebond.n3ll: bij verzoeken
om ontheffg?g is de bezwarenterrnijn minimaal twee weken en maximaal
een maand""¡." omdat ook de commissie ook een adviestermijn van een
maand heeft""l, bereiken de bezwaren de commissie niet altijd op
tüd.

veelal wordt in het advies met uoefnoten rraar bepaalde reacttes ver-
wezefl' Dit gebeurt, als in een bepaalde reactie een bevestiging wordt
gevonden van de eigen fnzichten van de werþroep, maar ook als een
reactie belangwekkende punten bevat, die de werkgroep wll overnemen
in het advies. In het toetsingsadvies over het MER zuiveringsslibplan
Zuid-Hollanfl (proJect lOg), werd in een aparte paragrøqf ingegaan op
de inspraak. Er zal nog moeten worden bezien of deze methode navol-
ging verdient.

Aantallen inspraakreacties

Het aantal inspraakreacties varieert sterk. Tabel 2 geeft hiervan een
overuicht.

* waarwan 2 adviezen waarbij meer dan 1OOO reacties werden
verwerkt.

Tabel2. Aantallen inspraakreacties bU adviseringen, vanaf de
inwerkingtreding van de m.e.r.-plicht tot I jan. tg90.

Hoeveelheid ont-
vangen reacties

Aantal richt-
lijnenadviezen

Aantal toet-
singsadviezen

Aantal onthef-
fingsadviezen

o
1-10

11 - 20
27-50
51 -rOO

101 -200
> 200

2
44
t2
10
I
I
4

I
B

2

3
4
2

3*

4
t2
o
o
o
o
o
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In gevallen, waarin meer dan 2OO reacties worden ontvangen, gaat het
meestal om a) 'standaardbrieven' vanuit biJvoorbeeld milieugroepen,
die de insprekers slechts van een handtekening hoeven te voorzien en
b) reacties met veel handtekenÍngen.

Het
ren:

aantal inspraakreacties liJkt af te hangen van een aantal facto-

de aard van het initiatief: in dit verband spelen de omvang van
de voorgenomen ingrepen, de mate van belangentegenstellingen -

tussen overheid en burgers of binnen het bestuur zelf en de
kans op conflicten met reeds aanwezige gebruiksfuncties (b¡v.
natuur, recreatÍe) - en de graad van maatschappeli¡'ke accepta-
tie een rol;
de bevolkingsdichtheid op of rond de geplande locatie;
de organisatiegraad en deskundigheid van met name lokale groe-
pen;
de aandacht in de media;
de fase van de besluitvorming en de mate waarin het publiek
eerder heeft kunnen inspreken: indien de m.e.r.-procedure is
geïntegreerd in of in het verlengde ligt van bijvoorbeeld een
procedure in het kader van de ruimteliJke ordening, kan het
zijnr_ dat de meeste bezwaren al in een eerdere fase ziirr ge-

uit l.

3.3 Betekenis en gebruik van inspraak bij m.e.r.

Inspraak is er in het algemeen op gericht burgers, bedrijven, belan-
gengroeperingen en betrokken bestuurders in de geiegenheid te stellen
suggesties te geven over en bezwaren te uiten tegen de uitvoering van
een tnitiatief. De bedoeling is daarmee de krvaliteit van de besluit-
vorming en van het voornemen zelf te verhogen.
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de Commissie met inspraak
bi m.e.r. weergegeven en wordt bezien, of en hoe het maatschappeliJk
draagvlak van besluiten kan worden vergroot in die gevallen, waarin
de inspraak niet optimaal functioneert.
Daartoe moet eerst een onderscheid gemaakt worden rraar eîerzijds de

bezwaren bij verzoeken om ontheffing van de m.e.r.-plicht en ander-
zijds inspraak bij complete m.e.r.-procedures; bU deze laatste kan
een verder onderscheid worden gemaakt naar de opstelling van richt-
lijnen voor het MER en de toetsing van het MER.

34 Dit was het geval biJ de uitbreiding van de afualstortplaats in de Nauernasche polder (project 187); hier-
over was in het kader van de bestemmingsplanwijziging al een druk bezochte hoorzitting geweest, waar mi-
lieu-aspecten aan de orde waren gekomen. Resultaat hiervan was, dat de Commissie binnen de gestelde ter-
mijn geen enkele inspraakreactie heeft ontvangen.
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3.3.1 Beztxtaar b{ verzoeken om ontheffing van de m.e.r.-plicht

De commissie heeft tot en met lgSg alleen ervaringen opgedaan met
verzoeken om ontheffing van de m.e.r.-plicht, waarb$ wordt veqo;nder-
steld, dat geen ernstige gevolgen voor het milieu zouden ,ijrr35l. In
zulke gevallen probeerden de insprekers vaak aan te tonen, dat de ge-
volgen voor het milieu ernstiger zijn dan het verzoek om ontheffing
aangaf. Deze bezwaren beogen te bewerkstelligen, dat de gewaagaã
ontheffing niet wordt verleend, zodat de initiatiefnemer alsnog ã..,
MER moet opstellen.
Veel insprekers beschikken over lokale en gedetailleerde informatie
over het voornemen en de omgeving, die hen doet twiJfelen aan de
claim, dat er geen ernstige milieugevolgen zullenzlJn.

voor veel initiatiefnemers is het moeili¡'k om de juiste informatie
bijeen te brengen, die nodig is voor de onderbouw-ing van de claim,
dat geen ernstige milieu-effecten zullen zijn. vaak wordt daarom op
aandringen van de commissie door de initiatiefnemer aanvullende in-
formatie over specifieke aspecten gegeven. vanwege de krappe termij-
nen voor de beoordeling van ontheffingsverzoeken komt deze extra in-
formatie dilnviJls alleen ter beschikking van de commissie. Er is dan
geen t!'d voor een aanvullende bekendmaking en een verlengde in-
spraakronde met de mogelijkheid van reactie op de aanvullende infor-
matie. Dit heeft in het algemeen tot gevolg, dat de rol van de in-
spraak biJ advisering over ontheffingsveruoeken erg beperlrt is. ver-
betering van de tcrvaliteit van de ontheffingwerzoeken of verlenging
van de bezwaren- en adyiestermiJn zouden hiervoor een oplossing kun-
nen bieden.

3.3.2 Inspraak b{ volledige m.e.r.-procedures

zoals hiervoor is aangegeven, zijn er twee inspraakrnogelijkheden tt-
dens het doorlopen van volledige m.e.r.-procedures. Inspraakreacties
blijken zich zowel in het vooroverleg als in de toetsingsfase te
richten op de volgende aspecten:
' alternatieven of mitigerende maatregelen voor d.e uitvoering van

het voornemen;
' informatie over gevoelige/kwetsbare groepen van mensen en/of

objecten in de omgeving van de voorgenomen activiteit;
' schade of hinder aan het persoonli¡'k belang van betrokken per-

sonen of groepen van personen (gezondheid, bezit, beleving);
' het beleid waarin de voorgenomen activiteit past of daaraan

tracht uitvoering te geven;
. de ernst van resterende orzekerheden.

35 Art.41e, lid l, onderavandeWabm.
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Inspraakreacties zijn in het algemeen niet beperkt tot één van deze
aspecten, maar omvatten veelal combinaties daarvan, b$v. opmerkingen
over het be-l^eid, met daaraan verbonden voorstellen voor alternatieve
oplossingen 

36¡.

Schade of hinder aan het persoonlijk belang gaan dikwijls gepaard aan
opmerkingen over het beleid. De erwaring leert, dat als uit de in-
spraak suggesties komen voor nieuwe alternatieven, deze suggesties
effectiever zijn in het vooroverleg dan in de toetsingsfase. Het als-
nog uitwerken van dergelijke alternatieven na de toetslregsfase ge-
beurt alleen, als daawoor zwaarwegende argumenten z$n, die nopen
tot een aanvulling op het MER. In dergelijke gevallen is het belang-
rijk, dat nieuw uitgewerkte alternatieven en mitigerende maatregelen
als aanvulling op het MER bekend worden gemaakt, zro_dat belanghebben-
den de gelegenheid krijgen zich daarover uit te spreken "'1.

Inspraak bij m.e.r. ontleent zijn waarde aan de mogelijkheden om al
ten behoeve van de richtlijnen, dus nog voordat het MER (en de ver-
gunningenaanwagen/ontwerp-plannen) ziJn opgesteld, ideeën, sugges-
ties en bezwaren te formuleren. Insprekers kunnen op deze wijze bij-
dragen aan de preventleve doelstelling van m.e.r. ten behoeve van
besluitvorming ("bezínt, eer gü begint'). De Commissie heeft de in-
druk, dat inspraak biJ m.e.r. in dit opztcht meestal redeliJk voldoet
aan de verwachtingen. Nieuwe alternatieven en opmerkingen over gevoe-
lige groepen en/of obJecten worden bestudeerd en uitgewerkt, mits zi¡'

op ti¡'d worden i:rgebracht; aan ongerustheid over schade aan de ge-
zondheid, hinder, aantasting van het bezit en de beleving kan worden
tegemoet gekomen door compensaüeregelingen of door opname van voor-
waarden in de vergunning. De Commissie hecht eraan de inspraakreac-
ties op ti'd te ontvangen, zodat de milieu-aspecten ervan kunnen
doorklinken ln haar advlezen en zo extra onder de aandacht van het
bevoegd geza1komen.

Er zijn echter ook omstandigheden, waaronder de inspraak biJ m.e.r.
tot nog toe niet leidt tot een maatschappelijk breed gedragen be-
sluit, Het betreft controversiële proJecten, waarb! het gaat om de
aanleg en het gebruik van faciliteiten die naar de mening van de lo-
kale bevolking een grote mate van gevaar, schade en hinder zullen op-
leveren, die onvoldoende of in het geheel niet wordt gecompenseerd.
Zelfs als het MER een uitvoerlge risico-analyse van de milieu-effec-
ten bevat en aantoont dat de risico's verwaarloosbaar klein zijn, en

36 Een voorbeeld vormen de voorstellen, die zijn gedaan om het compagniesoefenterrein Havelte (project 17f)
gedeeltelijk of geheel in te richten op te verwerven landbouwgrond in plaats van, zoals voorgenomen in het
Sfrnctuurschema MÍlttaire Terreûæn in gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden.

37 Voor de diverse mogelijkheden om aanvullende informatie in procedures te brengen, wordt verwezen naar het
jaarverslag van de Commissie over 1988, blz. 15 - 17.In voorkomende gevallen moet steeds ad hoc worden
besloten, hoe aanvullingen op het MER procedureel behandeld moeten worden, omdat de wetgeving daarln niet
voorzief.
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als de Juistheid van deze analyse in het toetsingsadvies van de Com-
missie wordt bevestigd, dan betekent dat nog niet, dat de totale be-
volldng deze wetenschappel$ke analyse accepteert. Met andere woor-
den: er bestaan verschillen in risico-perceptie.
Er zrJn aanw!'zingen, dat hierbij de zogeheten compensatíegedachte
een rol speelt. De verdeling van 'lasten en lusten' (wèl de gevaren,
schade en hinder maar géén econqgrische, sociale of financiële voorde-
len) wordt als onrechtvaardig eruarerr"ol.
Bij zulke controversiële projecten is het wenseliJk om de bevolking
intensiever te betrekken in de besluitvormingsprocedure. DaarbiJ
wordt er van uitgegaan, dat actieve bevolkingsparttcipatie leidt tot
een verbetering van de lsÃ/aliteit van de beslissing en tot de opbouw
van een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de betrokken overheden
en de lokale bevolking. Een goede informatieverstrekking aan bewoners
in de omgeving van het controversiële voornemen is een essentieel on-
derdeel van de participatie. Bij de toepassing van m.e.r. is tot nu
toe slechts bij één controversieel project op aanbeveling van de Com-
missie een poging gedaan tot actieve bevolkingsparticipatie door de
instelling van een groep van publieksvertegenwoordigers. Het betrof
de m.e.r.-procedure voor de besluitvorming over de oprichting van een
verwerkings- en op"ålagfaciliteit van radioactief afual in de gemeente
Borsele (project 123)""1.

Hoewel de rijksoverheid, de provincie en hct gemeentebestuur overeengekomen waren zo'n groep
in te stellen, besloot de gemeente Borsele echter ln tweede instantie haar medewerking aan
dit initiatief te onthouden. In dit geval had een belangrtJk deel van de Borselse bevolking
reeds een groeiend gebrek aan vertrouwen ln de besluitvorming door de overheid. Het feit, dat
de gemeente op zijn beslutt is teruggekomen, heeft de gevoelens van wantrouwen slechts
gevoed.

Zo'n groep publieksvertegenwoordigers zou moeten kunnen beschikken
over dezelfde informatie als het bevoegd gezag en de initiatiefnemer
en is bedoeld als serieuze gesprekspartner over de voortgang van de
besluitvorming en eventueel later ook de voortgang van het proJect.
BiJ de besluitvorming over en uitvoering van sommige bodemsanerings-
projecten is bevolkingsparticipatie via een begeletdingsgroep van
publieksvertegenwoordigers reeds beproefd om te bewerkstelligen, dat
de gezamenlijke beslissingen en de uitvoering daawan als rechtvaar-
dig worden ervaren.

De gemeente 's-Gravenhage heeft bij de voorbereiding van de besluitvorrnlng over de uitbrei-
ding van de haven van Schevenlngen (project 261) een groep van publieksvertegenwoordigers in-
gesteld. Ook voor de besluitvorming over de vergunningaanwagen voor de inrichting en het in

38 Het verschil tussen risico-analyse en risicoperceptie en het zogeheten rechfuaardigheidsprincipe bij de
berging van gevaarlijk afuâl is uitgewerkt in vele wetenschappelijke artikelen, bi¡voorbeeld in "soc¿a¿
decisíon methodotogg Jor techralogical proJects". Vtek, C. and G. Cvetkovich (Eds.) Dordrecht 1989 en "Iìr-
blíeke aonuaardbqarheid, mílíeu' en veiligheidsrisíco's qfuoJbergurg". Van der Pllgt, J. en P.J.M. Stal-
len, Afyalbeheer 6/7 / L9A6, btz. 38 - 43.

39 Zie de toetsingsadviezen van de Commfssie over respectievelfJk het MERvoor de locatie PZEM van 2g januari
1988 en over het MER locatie Sloe van 14 april 1989 en het advies voor richtlijnen voor het MER locatie
Sloe van 3O september 1988.
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werking hebben van een afualverbrandlngsinstallatie in Noord-Holland Noord (Alkmaar) lfgt het
tn de bedoeltng een begeletdtngsgroep in de stellen. Voor dlt proJect zal ln 1990 m.e.r. wor-
den ultgwoerd. Deze vorm van bevolklngsparttcipatle zal dus worden toegevoegd aan de ln-
spraakmogel¡kheden, die de betrokken beslultvormingsprocedure met m.e.r. normaal al biedt,

BU toekomstige besluitvorming over dergeliJke controversiële m.e.r.-
pllchtige acttvtteiten kan op deze wlJze worden gestreefd naar prak-
tische ervaringen met bevolklngsparticipatie. De Commissie zal zlcll,
beraden of, hoe en in welke gevallen zij in haar advisering htertoe
aanbevelingen kan geven.
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4 M.E.R. BIJ SAIVIENI{ANGENDE INIÎIAÎIEVDN

4.1 Inleiding

In het verslaglaar is de Commissie betrokken bij de advisering over

twee projecten, die gelijkenis met elkaar vertonen, maar die geheel

verschillende procedures doorlopen: de m.e.r. Westrandweg/Hoofdwegen-
net regio Schiphol (WRW/HRS) (project 17O) en de m.e.r. Integraal
Plan Noordrand Rotterdam (IPNR) (proJect 247).
De gelijkenis tussen beide projecten bestaat daarin, dat ze

plaatsvinden in een steeds verder verstedelijkende regio, waar de
activiteitenruimte schaars is en waar reeds milieubelastende

plaatsvinden,
' grootschalig zijn en
.belangrijke sociaal-economische consequenties hebben'

die regio.
ook buiten

In de projectnota's/MERen voor de WRW/HRS z!n, onder andere op

grond van het TWeede Struktuurschema Verkeer en Vervoer, naast weg-

aanleg ook beperkende maatregelen voor de mobiliteit per auto be-

schouwd en faciliteiten in de sfeer van het openbaar velvoer. Voor
het openbaar vewoer is zelfs, op verzoek van de Commissie, een nade-
re concretisering gemaakt, die ts opgenomen in een AanuulLing op het
MER.

Het besluit, waawoor de MER'en zijn opgesteld, is echter wel de t-La-

cékeuze van de wegen door de Minister van Verkeer en Waterstaat4ol.
Relaties met de besluitvorming over andere infrastructurele projecten
(o.a. aanleg TWeede Coentunnel, uitbreiding luchthaven schiphol) ziJn

in de MERen slechts,Fpaarzaam aangeduid; relaties met andere milieu-
belastende initiatieven+'l 'ooot deze regio bleven onbenoemd
De besluiten waawoor bü het IPNR m.e.r. zal worden uitgevoerda2l

zljn: de tracévaststelling van de 416 (door de Minister van Verkeer
en Waterstaat), bij verplaatsing van de luchthaven Rotterdam de aan-
wijzing volgens de Luchtvaartwet (door de Minister van Verkeer en Wa-

terstaat en de Minister van Volkshuisvestin$, Ruimtellke Ordening en

4O Besluit m.e.r. (Stb. 27a, ß87'), bijlage C, categorie l.l, kolom 3.

4l In het vervolg van deze tekst zal worden gesproken over activiteíterq wanneer het gaat om menseliJk of ma-

chinaal handelen dat al plaatsvindt, en over lnltla;tír:uerL als het gaat om het plan voor zulk handelen.

Dit onderscheid wordt niet gemaakt in de tekst van de wettelijke m,e.r.-regeling in de \ilabm en het Besluit
m.e.r. Het kan wellicht worden geintroduceerd in het Besluit m.e.r. bij de herziening hiervan in 199O. Het

. woord project is in dit hoofdstuk slechts gebruikt om aan te geven, dat de Commissie dit initiatief of de-

ze initiatieven als één geheel behandelt bij de advisering (één werkgroep, één advies). Het is uitdrukke-
1Íjk niet bedoeld als tegenstelling tot 'plan'. Waar in de praktijk soms een onderscheid wordt gemaakt

tussen 'plan-m.e.r.' en 'proJect-m.e.r.', wordt in deze tekst gesproken over 'beleids-m.e.r.' en 'uituoe-

rings-m.e.r.'.
42 Hetligt in de bedoeling om één samenhangende nota te laten verschijnen met daarin drie MERen, die zelf-

standig herkenbaar zullen blijven.
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Milieubeheer) en - in verband met de plannen voor een nieuwe woon-
wijk - de vaststelling van het structuurplan Noordrand Rotterdam
(door de gemeenteraad van Rotterdam).

Beide procedures zlJn gestart als tracékeuzeprocedure volgens het
eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer: biJ het proJect IPNR was
nameliJk eerst alleen sprake van een m.e.r.-procedure voor de tracé-
keuze van rijksweg 16 tussen het Terbregseplein en Overschie. Na
vaststelling van de richtlijnen voor het MER voor de 416 in 1987 is
echter in 1989 besloten om opnieuw m.e.r. te starten, nu over het ge-

hele plan. Hiermee is de samenhang tussen de verschillende initiatie-
ven erkend.

Naar aanleiding van het verschil in aanpak tussen beide projecten
(besluitvorming over afzonderlijke onderdelen biJ WRW/HRS tegenover
gecoördineerde besluitvorming bij het IPNR) zijn er biJ de Commissie
enkele gedachten ontwikkeld over de volgende wagen:
. Wanneer is het wenseliJk de besluitvorming over samenhangende

initiatieven op elkaar af te stemmen?
. Biedt de wet mogelijkheden om in die gevallen ook een samenhan-

gende besluitvorming te bevorderen?
. In welke vorm(en) zou een samenhangende besluitvorming kunnen

verlopen?
De volgende paragrafen besteden aandacht aan deze wagen.

4.2 Wenselijkheid van samenhang in besluitvorming

De Commissie staat ten aanzien van het project WRW/HRS op het stand-
punt, dat het milieubelang in de besluitvorming beter kan worden mee-
gewogen, als voor de samenhangende inittatieven in dit noordelijk
deel van de Randstad ook een samenhang in de m.e.r-procedure(s) be-
staat. Ook de Wabm geeft aan, dat bij samenhangende initiatieven
coordinatie verplicht isr,dan wel dat ambtshalve of op verzoek daar-
toe besloten kan worden*"|.

In het geval van de Westrandweg en het hoofdwegennet in de regio
Schiphol spelen verschillende samenhangende initiatieven.
Mogelijke verbeteriregen van de weginfrastructuur in het westeliJk
deel van deze regio worden beschouwd in de projectnota N22. Voor de

besluitvorming hierover wordt geen m.e.r. toegepast, maar de besluit-
vormingsprocedures over N22 en WRW/HRS lopen parallel, en er wordt
gestre efd naar een geliJ ktlj dige beslu ltvorming.

43 Artikel 5a Wabm (zie verder $4.3 van dit jaarversla$.
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Behalve dat op deze wqze samenhang wordt geboden in de besluitvor-
mingover'WRW/HRS enN22meent de Commissie, dat ookde samerùrangmet
de initiatieven tot aanleg van de TWeede Coentunnel en tot uitbrei-
ding van (het vliegverkeer op en de tnfrastructuur van) de luchthaven
Schiphol consequenties dient te hebben voor de besluitvorming.
Voor de Tweede Coenhtnnel geldt, dat het weinig zinvol is om de capa-
citeit van een tunnel te vergroten, als de daarop aansluitende weg-
infrastructuur dezelfde capaciteit houdt. Omgekeerd is de aanleg van
de Westrandweg en de Verlengde Westrandweg geen oplosstng voor de fi-
leproblemen bij Amsterdam en de Haarlemmerneer als de capaciteit van
de Coentunnel gelijk bll¡'ft.
In het MER wordt uitgegaan van aanleg van de TWeede Coentunnel. Form-
eel is dit juist, omdat voor dit besluit geen m.e.r.-plicht gold, en
de beschrijving van de toekomstige situatie ook die activiteiten moet
omvatten, waartoe al is besloten, maar die nog niet z$n uitgevoerd.
De Commissie meent echter, dat de samenhang met de aanleg van aan-
sluitende wegen hier zo hecht is, dat besluitvorming over de gecombi-
neerde activiteiten zeer wenselijk zou zi¡'n geweest. Moocht de aanleg
van de Tweede Coentunnel opnieuw in discussie komen^^I, dan zal het
zeker nog nodig zlJn de consequenties te bezien voor de initiatieven,
die in de projectnota's/MERen over Westrandweg en hoofdwegennet in
de regio Schiphol worden beschreven.
Voor de uitbreiding van Schiphol geldt, dat deze, met haar secundaire
activiteiten, afgestemd dient te zi¡'n op de infrastructuur in de om-
geving van de luchthaven (capaciteit van wegen en van openbaar ver-
voer: locatle van aansluitpunten op het wegennet e.d.).

Samenhang in de besluitvorming is in dit geval extra belangrijk van-
wege de milíeu-effecúen van de initiatieven, tegen de achtergrond van
de bestaande milieubelasting in de regio.
Aangezien duidellJk is, dat er aan de milieubelasting in de betref-
fende regio grenzen zijn, en dat voor enkele componenten (geluid,
luchtverontreiniging) al problematische situaties bestaan, moet zorg-
vuldig worden afgewogen, welke verdere aantasting van het milieu nog
toelaatbaar is. Dit geldt zowel ten aanzien van emissies als ten aan-
zlen van het ruimtebeslag. Daarbij is informatie nodtg over de be-
langrijkste activiteiten en initiatieven, die biJdragen aan de diver-
se vorrnen van milieubelasting. Op basis van zo'n inventarisatie van
activiteiten, initiatieven en milieu- effecten kan worden afgewogen,
. welke alternatieven het meest milieu-vriendelijk z,5î bij een

bepaald initiatief en
. welke (alternatieven voor) bepaalde initiatieven ondanks de

voorspelde extra milieubelasting toch doorgang moeten vinden.

44 Tijdens de debatten in de Ti¡¡eede K¿rmer over de regeringsverklaring heeft premier Lubbers op 29 november
1989 op een vraag van CDA-fractieleider Brinkman geantwoord, dat in februad 1990 een nota zal verschiJ-
nen, waarin de voor- en nadelen van de aanleg van vijf verkeerstunnels in de Randstad zullen worden
beschouwd.
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De aanleg van de wegen en van de tweede Coentunnel leiden, via een
vergrotlng van het autoverkeer, tot een toename van emissles van
voornameliJk luchtverontreinigende stoffen en geluid. Ook de uitbrei-
ding van de luchthaven Schphol kan leiden tot een (verdere) toename
van dezelfde typen emissies-"1. Overigens kunnen andere en anders-
soortige initiatieven in het Amsterdam-N eveneens
leiden tot (verdere) toename van luchtverontreiniging b!voor-
beeld de afualvelþrandingsinstallatie-west van Amsterdam (AM-West

Ädam, project 165 " 1).

Niet alleen kunnen emissies van eenzelfde stof b¡ verschfllende ac-
tiviteiten tot hoger concentraties van deze stof leiden (cumulatie);

ook kunnen door interacties tussen veréchillende geëmitteerde stoffen
de effecten vân verschillende activiteiten ernstiger zijn dan wanneer
de emissies en hun mogeliJke gevolgen per afzonderliJke activiteit
worden beschouwd (synergisme).

DergeliJke problemen kunnen vaker optreden, als het gaat om samenhan-
gende initiatieven binnen één studiegebíed, die kunnen leiden tot een
zelfde type míIieubelasting of die aanspraak maken op dezelfde be-
perkte ruimte. De problemen worden duidelijk, wanneer voor die mi-
lieubelasting (of voor de hogere-orde-effecten ervan) bepaalde norrnen
(bijvoorbeeld richt- en streefwaarden) zijn of worden geformuleerd.
De waag, hoe de besluitvorming over zulke samenhangende inÍtiatieven
zou moeten verlopen, treedt vooral op, wanneer de initiatieven ook
spelen binnen hetzelfde tii dbe stek.

Als het ene initiatief al is gerealiseerd, voordat het volgende ont¡þat, is er ook geen

sprake van twee initiatleven, rnaar van een activiteit en v¿ul een initiatief " ì'

45 Daarbij moet worden opgemerkt, dat de geluidhinder ten gevolge van een snelweg een ander karakter heeft
dan die van vliegyerkeer. Bij luchtverontreiniging is het met de huidige stand van kennis wèl mogelijk om
de emissies van verschillende bronnen (luchtverkeer, wegverkeer, andere bronnen) gezamenlijk te voorspel-
len.
In dit geval zouden de voorspellingen van gecombfneerde luchtverontreinigingseffecten zelfs kunnen worden
vergemakkeliJkt door gebruik van het onderzoek naar bestaande luchtverontreiniging in de regio Schiphol,
dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft verricht.

46 De gemeenschappelijke factor in deze luchtverontreiniging wordt vooral gevormd door de stikstofoxiden.
47 De aard van dit initiatief is echter dermate verschillend van de infrastmcturele initiatieven in de

regio, dat de Commissle de zin van coördinatie gering vindt.
48 Ook in deze gevallen worden de activiteiten/initiatieven niet alleen op zlchzelî beschouwd. In het MER

moet dan namelijk een (terug)blík op de (milieu-effecten van) bestaande acti'u'iteiten worden opgenomen of
een voo¡titb\rk op de (mogelijke effecten van) nieuwe, samenhangende initiatieven. De terugbhk is nodig
in verband met de verplichting om de bestaande toestand van en te verwachten ontwikkelingen in het milieu
te beschrijven, als het initiatief geen doorgang vindt (Wabm, art. 4lj, lid l.d; MVT hoofdstuk 3, S4.d).
In de beschrijving van deze 'autonome ontwikkeling' moet aandacht worden besteed aan relevante milieu-
effecten van bestaande activiteiten (a¡t. 4U, lid 1.d). De v@ruitblík volgt uit de verplichting om in
het MER ook de secundaire milieugevolgen zo goed mogeliJk te beschrijven, d.w.z. de gevolgen van nieuwe
initiatieven, die realisering van het voorgenomen initiatief met zich meebrengt (Wabm, art' 4lj, lid l.e;
MvT, hoofdstuk 3, S4.e).
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4.3 Wettelijk kader

B$ de Kamerbehandeling van het wetsontwerp m.e.r. is de problematiek
van samenhangende initiatieven voorzlen; door amendering is artikel
5a van de Wabm ten opzichte van het ontwerp zo gewlizlgd, dat de co-
ördtnatieregeling, dle in dit arttkel word! voorgeschreven, voor sa-
menhangend*e., m.e.r.-plichtige initiatieven+Yl een verplichtender ka-
rakter heeft""l. Het artikel geeft aan, dat het ook bij samenhangen-
de m.e.r.-plichtige initiatieven wenseliJk is één MER op te stellen
ter voorberetding van besluiten over de voornemens. In principe is
daarmee een regeling voorhanden voor de problematiek, die hiervoor is
geschetst.

De coördlnatie is wettel$k verplicht. als twee of meer m.e.r.-plich-
tige besluiten nodig zijn, die vallen onder hoofdstuk B van de Wabm.
ook tndien één of geen van de besluiten onder hoofdstuk s van de wabm
vallen, kan de coördinatieregeling verplicht zijn, namelijk als het
gaat om:

een enkelvoudig initiatief, waarvoor meerdere m.e.r.-plichtige
besluiten nodig ziJn; zoals het proJect 'woningbouwlocatie Am-
sterdam-Nieuw Oost' waarbiJ bestemmingsplan en landaanwinning
aan de orde ziJn (proJect 112);
samenhangende initiatieven, waarvoor meerdere besluiten nodig
zljn; bijvoorbeeld de tracékeuze voor een rijksweg (door de
Minister van Verkeer en Waterstaat)*gn een aansluitende provin-
ciale weg (door het provinciaal bestuur)"^1.

In deze gevallen kan zowel ambtshalve als op vetzoek van de initta-
tiefnemer of eer¡.van de bevoegde overheidsinstanties tot coördinatie
worden beslotens2¡ . Zo'n ,r.rzoãk wordt tn principe toegekend; de
enige afwijzingsgrond is, dat het betang van een goede besluitvorming
zich daartegen verzet.

49 De wet spreekt niet van Ínitiatieven, maar van activiteiten (zie de eerste voetnoot bij dit hoofdstuk).
50 Volgens het wetsontwerp gold een verplichting zonder voorwaarden alleen voor ãie gevallen, waarbij voor

één initiatief meerdere m.e.r.-plichtige besluiten verefst waren, waarvoor ook hoofdstuk 3 van de wet
geldt. Voor andere situaties (één initiatief met meerdere besluiten, waarvan er minder dan twee vallen on-
der hoofdstuk 3; samenhangende initiatieven met meerdere besluiten) gold de verplichting, als na een ver-
zoek tot coördinatie was gebleken, dat het belang van een goede beslultvorming zich daartegen niet zou
verzetten.
In de wet geldt ook voor samenhangenÅe initiatieven een verplichtlng zonder voorwaarden, indfen op twee of
meer van de m.e.r'-plichtige besluiten hierover hoofdstuk 3 van de wet van toepassing is.

51 Memorie van Toelichting, hoofdstuk V (artikelsgewijze toelichting).
52 Dit verzoek dient binnen twee weken na de start van het vooroverleg te worden ingediend (Artikel 5b, lid

2, Wabm).
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Dat voor dergeliJke gevallen de coördinatfe-regellng niet automatisch
verplicht is wordt gemotiveerd met het argument, dat het abstractie-
niveau van de initlatieven heel verschillend kan zlJn, en dat de
tfdsfasering in de besluitvorming aanleiding kan zlJn om toch ver-
schfllende, opeenvolgende, m.e.r.-procedures te doorlopen; bifvoor-
beeld een beleids-m.e.r. (zoals voor een provinciaal afvalstoffen-
plan, waarin wordt aangegeven, welk percentage van welke afualstoffen
na welke voorbehandelir:g gestort mag worden) en een uitvoerings-
m.e.r. (zoals voor de inrichtireg van stortplaats).

De tekst van de artikelen 5a t/rn 5l laat overlgens enige ruimte voor interpretatieverschil-
len; een nadere toellchting op de coördinatleregelÍng zou daarom gewenst zijn.

Artikel 5a geeft niet aan, wanneer sprake is van samenhang en gaat
ervan uit, dat de betrokken initiatiefnemers of bevoegde lnstanties
de samenhang zullen, kunnen en wlllen onderkennen. Ook ontbreekt een
extra stimulans om de coördinatieregeling toe te passen, wanneer sa-
menhangende tnitiatieven tot cumulatie van milieu-effecten kunnen
leiden.

De Commissie is bij haar advisering over de IWRW/HRS tot de overtui-
ging geraal<t, dat een vorrn van samenhang in de besluitvorming, zoals
coördinatie op grond van artikel 5a, zeer wenselijk is in geval van
eventuele cumulatie van milieu-effecten. Zl zo:u zich kunnen voor-
stellen, dat er meer mogelijkheden zouden komen om coördinatie te be-
vorderen bU samenhangende initiatieven, specifiek in die gevallen
als hiervoor omschreven in paragraaf 4.2.
Met coördinatie wordt in dit verband bedoeld uttwisseling van i:rfor-
matie, overleg, koppeling van termijnen en inhoudeliJke afstemming
van besluiten door de betrokken overheidsi::stanties.

Voorlopig ontbreken echter goede criteria om vast te leggen,

welke initiatieven precies als samenhangend kunnen worden aan-
geduid (op grond van de aard van de initiatieven), en
wanneer ^er sprake kan zijn van dusdanige cumulatie van milieu-
effecten"tl, dat samenhangende besluitvorming gewenst is.

53 Uiteraard zal de cumulatie van milieu-effecten onderwerp van nadere beschouwing moeten vormen in het MER.
Toch is het niet onmogelijk om op voorhand een verwachting uit te spreken over cumulatie van milieu-effec-
ten.
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Overigens ontbreektook ecn ondubbelzinnigcriterlum, wanneer samenhangende handelingen als
één inifiaflefzouden moetç¡ gelden, enwânneer er btJvoorbeeld kan worden gesproken over op-
splitsing van een l¡ritlatiel ' l.

Bü een nadere omschrijving van die gevallen waarln, vanwege te ver-
wachten cumulatie van milieu-effecten, samenhangende besluitvorming
meer gestimuleerd zou moeten worden, ontstaan meer complicaties, om-
dat ook moeilijk kan worden aangegeven, rr. hoe groot een plan- of studiegebied"I is. Als aan een verdere

operationalisering wordt gewerkt, lü1ú het voor de hand te
liggen om bestuurlijke grenzen aan te houden. Dat wil zeggen,
dat voor sommige activiteiten of initiatieven een gemeente,
voor andere (delen van) een provincie als plangebied wordt aan-
gehouden. Vaak zullen echter (ook provinclegrens overschrijden-
de) regio's als plan- of studiegebied moeten worden beschouwd,
biJvoorbeeld als deze economisch, landschappeltJk of hydrolo-
gisch een eenheid vorrnen.

' hoe groot het ti¡'dbestek is. Als er sprake is van verschillende
initiatiefnemers, zljî deze ln het algemeen weirìig geneigd op
elkaar te wachten om procedures op elkaar af te stemmen.

Hoewel deze complicaties het op dlt moment niet makkelijk maken dat
strikt wordt omschreven, in welke gevallen, naast de wetteliJk voor-
geschreven coördinatieplicht, tevens een samenhang in de (m.e.r.-)
procedure(s) precies wenseliJk is, zou de Commissie het zinvol vin-
den, als de mogeliJkheden van samenhangende besluitvorming breder
aandacht zouden krijgen voor die gevallen, waarin cumulatie van mi-
lieu-effecten dreigt. Wellicht kan op basis van ervanngen een beter
omschrijving worden opgesteld van die gevallen waarin het wenselijk
is, en kunnen ervaringen stimulerend werken.

BU het IPNR, waar op vriJwillige basis een gecoördineerde besluft-
vorming plaatsvindt, is voor genoemde problemen een praktische oplos-
sing mogelijk.

54 Tegen dit probleem liep de Commissie op bij de advisering over de aanvraag van onthefling van de m.e.r.-
plÍcht bij de aanleg van de hoogspanningsleiding Doetinchem - Dodewaard (proJect 242). Het ontheffingsver-
zoek spitste zich toe op eventuele milieu-effecten in de uiterwaarden van de Nederrijn bij Angere.r. De

Commissie twijfelde, of de aanleg van enkele masten in de uiterwaarden en het aanbrengen en gebruiken van
hoogspanningslijnen over die masten wel als zelfstandig initiatief zou kunnen worden beschouwd en besloot
mede daarom geen uitspraak te doen over de vraag, ofer belangrijke nadellge milleu-effecten zouden kunnen
optreden. Inmiddels heeft de Minister van VROM, mede namens ztJn ambtgenoot van LNV, aangegeven, dat in
een MER een zodanig tracédeel bezien zal moeten worden, *dat alternatíeuen (blllloorbeeld aanleg uan de
laogsparvringsleidíng tuaørblJ het gevoelíge gebred ntet gekruíst wordt) mogetljk blljueru.
Tenaanzienvande samenhangtussenWRWen 2e CoentunnelwordtdoordeStichting NatuurenMilieu gesteld,
dat ook hier feitelijk sprake is van één initiatief, waarvan echter slechts een deel de m.e.r.-procedure
doorloopt.

55 Met plangebied wordt het gebied aangeduid, waarbinnen de activ'itelten en initiatieven worden beschouwd.
Met studíegebfedwordt aangeduid het gebied, waarbinnen de (mogeliJke) milieu-effecten worden beschouwd.
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4.4

Zo wordt in de startnotitie een plangebied afgebakend, waarbinnen
lnitiatieven worden beschouwd. Ook zal een gebied worden afgebakend,
waarbinnen milieu-effecten beschouwd worden. Deze laatste albakening
moet overigens nog plaatsvinden.
Ook geeft de startnotitie aan, over welke initiatieven de gecoördi-

neerde procedure in ieder gøral zal plaatsvinden. In het verdere ver-
loop van de procedure moet dutdelijk worden, in hoeverre de coördina-
tie ook toegepast zal worden op ideeën die nu nog niet tot een con-
creet initiatief zijn ontwikkeld, zoals de ideeën over zandwinning of
over herinrichting van het gehele gebied tussen Rotterdam, Den Haa$
en Delft, waarin wonlngbouw op grote schaal een rol speelt.

De wens tot meer samenhang in de besluitvorming sluit aan biJ gedach-

ten over integratie tussen mtlteubeleid en ruimtelijk beleid, zoals

die ziJn geformuleerd ln de Vierde Nota RuimteliJke Ordenfng en het
Nationaal Milleubeleidsplan.

Mogelijke vormen van samenhangende besluitvorming

Voor dergelijke initiatieven - samenhangende initiatieven waarbi¡'

door cumulatie van milieu-effecten knelpunten kunnen ontstaan - zijn
verschiilende constructies denkbaar voor toepassing van m.e.r.

Het ligt het meest voor de hand om de m.e.r.-procedure ten min-
ste toe te passen voor de vaststelling van een ruímtelíik plan,
dat voor een bepaald gebied geldt: structuurplannen of bestem-
mtngsplannen lijken hiewoor het meest in aanmerldng te komen,
omdat deze in het algemeen de meest concrete ruimteliJke plan-
nen zljn. Deze vorm ls voor het IPNR gekozen.
De coördinatie zou dan met name kunnen plaatsvinden voor be-

stemmlngsbeslíssíngen, terwiJl in ieder geval voor die tnitia-
tieven, die door overheden zelf worden genomen, ook sprake kan
zij n van coördinatie v an uituoeríng sbe sluiten.
De koppeling aan een ruimtelijk plan schept enige duideliJkheid
over een plangebied; via de procedures van de ruimteli¡'ke orde-
ning zou ook enige duideliJkheid kunnen worden gegeven over het
tijdsbestek. BiJ de voorbereiding van dergelijke plannen zon

het bevoegd gezag kunnen inventariseren, welke plannen er be-
staan om binnen een bepaalde periode concrete activiteiten te
ondernemen in gebieden, waar door ruimtegebrek of door ernstige
milieubelasting grenzen gesteld zouden moeten worden aan verde-
re aantasting van het milieu.
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Hiermee ziJn echter niet alle problemen opgelost, want plannen
op grond van de Wet RO ziJn vaak globaal van inhoud en zijn
weinig concreet over uit te voeren initlatieven. Zorgvuldig zal
moeten worden bezlen, welke andere besluiten in aanmerking ko-
men voor koppellng aan de m.e.r.-procedure. Belangrijk tlkt
daarbtJ, dat het abstractieniveau van de besluiten niet teveel
verschilt.

Bü somrnige lnitiatieven zou wellicht een milieuhggiënísch be-
leídsplan ln aanmerktng komen voor een 'over-all' beschouv¡ing.
Deze milieubeleidsplannen worden veelomvattender, nu na wijzi-
ging van de Wabm van4f 1992 een aantal provinciale plannen
(brjvoorbeeld afualstoffenplannen) in dergelijke milieubeleids-
plannen zullen moeten worden geïntegreerd. Deze milieubeleids-
plannen kunnen randvoorwaarden aangeven voor de ontwildreling
van initiatieven binnen het plangebied, bijvoorbeeld vla zoîe-
ringen biJ stiltegebieden.
HierbtJ moet worden aangetekend, dat de Commissie geen enkele
ervaring heeft met m.e.r. voor dergelüke milieubeleidsplannen,
en dat het nut van m.e.r. biJ zulke plannen pas goed beoordeeld
kan worden, als de ervarlng met m.e.r. voor beleidsplannen ls
verbreed. Het enige type beleidsplannen, waar de C_olmmissie tot
nu toe meer ervarirxg mee heeft opgedaan, zljr- de pAp'en"ol.

Een andere mogelijkheid voor gecoördineerde besluitvorming
\¡/aar op dit moment proefprojecten mee worden uitgevoerd in het
kader van de Vierde Nota RO en het NMP - zoû ztjrl via aanslui-
ting bU het beleid van zogeheten ROM-gebíeden; gebieden \¡r'aar-
voor een plan van aanpak;ryordt opgesteld om ruimtelijk beleid
en milieubeleid te combineren"'l.

Indien de tiJdfasertng van de verschillende besluitvormtngspro-
cedures zo uiteenloopt, dat coördinatie - in de zút van: samen-
voegen tot één m.e.r.-procedure - ernstige vertraglng ln de be-
slultvorming zou opleveren, en samenhang tn de besluitvorming
op grond van milieu-overwegingen toch gewenst is, dan kan het
wellicht zlnvol zlJn om weliswaar afzonderlijke besluitvor-
mingsprocedures te volgen, maar daarin wel explfctet aandacht
te besteden aan de samenhang tussen de initiatieven. Deze moge-
lijkheid wordt bijvoorbeeld open gelaten bU de besluitvormtng
over rijksweg 61 (Terneuzen - Ter Hole)(project 24O), tn samen-
hang met de vaste oeververbinding over de Westerschelde (pro-
ject 114).

56 Zie ook hoofdstuk 5 van dit jaawerslag.
57 overigens is Schiphol en omgeving ook aangewezen als zo'n RoM-gebted Ten behoeve van de beslultvorming

over uitbreidingsplannen van de luchthaven wordt ook een plan van aanpak opgesteld.
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Ook bij het proJect \¡/RW/HRS bestaat de mogelijkheid om op die
wijze de samenhang met de Tt¡¡eede Coentunnel en de uitbreidings-
plannen van vltegveld Schiphol in de besluttvorming te betrek-
ken. HierbiJ zouden voor de tracékeuze over de WRW/HRS uer-
schíIlende scenarÍo's moeten worden uitgewerkt waarbiJ vlieg-
veld Schiphol zlch ontwikkelt binnen de huidige bepertrclngen, en
waarbij het vliegveld uitbreidt volgens de plannen. Mocht de
aanleg van de TWeede Coentunnel ter discussie staan, dan kan op
dezelfde wijze voor de besluitvorming over de Westrandweg en
het hoofdwegermet in Schiphol een scenario mèt en een scenario
zònder TWeede Coentunnel worden uitgewerkt.
Een nadeel van de scenario-benaderlng is, dat een initiatiefne-
mer dan in de situatie kan komen dat hij initiatieven van een
ander moet beschrijven, en de consecluenties en effecten daawan
moet aangeven, terwijl hl voor die andere initiatieven geen
enkele verantwoordeliJkheid draagt.

Verwacht mag worden, dat de bereidheid van diverse overheden tot sa-
menhangende besluitvorming toeneemt, naarmate de onderlinge afhanke-
lijkheid van de bevoegde overheden bij het vinden van oplossingen
groter is, en naarmate méér en positieve ervaring is opgedaan met
samenhangende m. e.r. -procedures.

De vier genoemde richtingen van oplossingen zIJn op dit moment wtJ-
wel alleen theoretische mogeliJkheden. De Commissie hecht eraan, dat
praktlsche ervaring wordt opgedaan met samenhangende besluitvorming
over samenhangende m.e.r.-plichtige initiatieven in gebieden met een
cumulatie van milieuproblemen.
Zr1 verwacht, dat pas naar aanleidtng van deze ervaringen kan worden
bezlen in hoeverre een nadere regeling nodig ls voor coördinatie in
z:ulke gebieden, en in welke vorm deze coördinatte het beste kan ver-
lopen.
Voor zover de Commissle inhoudelljke afstemming van initiatieven kan
bevorderen door bijvoorbeeld personele overlap tussen de werkgroepen,
die over de verschillende proJecten adviseren, zal zIJ deze zeker
stimuleren.

Indien de ervaringen met samenhangende besluitvorming aangeven, dat
dit een werkzaam middel is voor het betrekken van milieubelangen in
de afrveging over meerdere initiatieven, dan zou kunnen worden bezien,
of en hoe eventueel tot een nadere regelíng kan worden gekomen voor
de besluitvorming over dergeliJke initiatieven. Daarln zo:u kunnen
worden aangegeven
. in welke gevallen, naast de wettelijke coördinaileplicht, sa-

menh angende besluitvorming wenselijk is
. welke vorrnen van samenhangende besiuitvormir:Ìg irt die gevallen

openstaan.
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t) PROVINCIALE AF'VALSIIOFFENPLANNEN
EFF,ECTRAPPORTAGE

EN MILIEU-

Inleiding

Op basis van de Afi¡alstoffenwet moeten provincies afüalstoffenplannen
(PAP'en) opstellen. Op de totstandkoming van deze plannen is de rege-
ling voor milieu-effectrapportage van toepassing, voor zoveÍ deze
plannen betrekking hebben op:
. de methode van definitieve verwerklng van afualstoffen,
. de daawoor te creëren voorzienlngen of
. de locatie van die voonienirf,gen of inrichtingen.
De Afvalstoffenwet laat aan de provincies de keuze tussen het opstel-
len van een integraal plan, waarin de verwijdering van verschillende
categorieën afvalstoffen te zarrrer:- behandeld wordt, en het opstellen
van plannen per categorie afvalstoffen.

Het milieu-effectrapport en het ontwerp-afvalstoffenplan worden tege-
lijkertijd opgesteld en samen in procedure gebracht. De Commissie
toetst het MER aan de vastgestelde richtliJnen. Na inspraak over het
plan en het MER kan de provincie overgaan tot het vaststellen van het
plan. De Commissle heeft sinds het van kracht worden van het Besluit
m.e.r. in l9B7 over verschillende provinciale afvalstoflenplannen ge-
adviseerd.

Voor een aantal plannen is tot nu toe alleen een richtliJnen-advies
uitgebracht:

f Bl Plan zuiveringsslib c.a. en baggerspecie Noord-Holland (15Juli 1988)
185 Zuiveringsslibplan Flevoland (13 juni 1988)
I92 Plan voor bouw-, en sloopafual c.a, provincie Zuid-Holland (1O november lgSB)
193 Provinciaal afvalstoffenplan Utrecht (l november 1988)
24I Provinciaal afvalstoffenplan Flevoland (22 november 1g89)

Voor een aantal plannen is inmiddels ook een toetsingsadvies uitge-
bracht:

5.1

l09
113
Lt7
140
146
159
L76

Zuiveringsslibplan Zuid-Holland ( l8 oktober 1989)
Provlnciaal afualstoffenplgn Drenthe (31 augustus 1989)
A-fyalstort Midden-tJssei o 

I

Provinciaal afvalstoffenplan Noord-Brabant ( 14 februari I gB9)

Provinciaal afvalstolïenplan Noord-Holland (22 november I g8B)

Provinciaal afualstoffenplan Limburg (9 november lg89)
Toekomstlge afualverwijdering (Zuid)oost Brabant (STAZOB) (17 november Iesefe I

58 Dit betrof een ultwerkingsplan op basis van artikel 16 Afvalstoffenwet.
59 Dit betrof een uitwerkingsplan op basls van artikel 16 Afualstoffenwet.
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De ervaringen met m.e.r. voor integrale provinciale plannen zijn tot
nu toe zowel door de provincies als door de Commissie als niet erg
bewedigend beschouwd. Het doel van m.e.r. is om milieu-overwegingen
bU de besluitvorming over voorgenomen activiteiten een rol te laten
spelen. De relatie tussen de bijdrage, die een MER levert aan de be-
sluitvorming en de hoeveelheid werk, die wordt besteed aan het op-
stellen van dat MER, zou verbeterd moeten worden.

Dit hoofdstuk geeft de ervaringen van de Commissie weer met m.e.r.
voor afualstoffenplannen en gaat in op enkele mogeliJkheden de b!-
drage van m.e.r. aan de besluitvorming over deze plannen te vergro-
ten.

DaarbiJ moet opgemerkt worden, dat de Commissie veel waarde hecht aan
m.e.r. voor beleidsplannen, omdat inmiddels biJ vele m.e.r.- procedu-
res op uitvoeringsniveau is gebleken, dat hogere beleidskaders, waar-
biJ geen m.e.r. is toegepast, de mogelljkheden voo{^het opstellen van
milieuwiendetij ke alternatieven sterk kunne n b ep erkeno'¡.

5.2 Ervaringen

Hieronder wordt in een aantal punten aangegeven, welke problemen bij
m.e.r. voor afvalstoffenplannen optreden. Deze opmerkingen hebben
niet alleen betrekking op het MER, maar ook op het plan.

5.2.r Tlrpe besluiten, waarvoor het plan wordt opgesteld

Een deel van de besluiten in de verschillende PAP'en betreft in feite
onderwerpen, waarover op nationaal niveau overeenstemming bestaat.
Een voorbeeld hiewan is de prioriteitsstelling tussen verbranden en
storten van huishoudelijko,afval, waar het nationaal beleid terug-
grijpt op de motie-Lansink"'1. Deze algemeen aanvaarde uitgangspun-
ten worden vervolgens op provinciaal niveau in het MER onderbouwd,
hetgeen niet de bedoeling van m.e.r. is en ook niet als zinvol wordt
beschouwd.

60 7-n zijn bijvoorbeeld in het Structuurschema Militaire Terreinen de locaties voor milltaire oefenterreinen
vrij nauwkeurig bepaald. Dit Structuurschema kwam nog voor de inwerkingtreding van de m.e.r.-regeling tot
stand en daar is derhalve geen m.e,r, voor uitgevoerd. BiJ dergelijk vastgelegde begrenzingen is het moei-
lijk om bij de m.e.r. voor de inrichting van concrete locatles nog naar locatie-alternatieven te vragen,
terwijl de behoefte daaraan uit milieu-overwegingen wel aailvezig is.

61 Tbeede Kamer, 15800 hoofdstuk XV[, nr. 21. Deze motie geeft maatregelen aan om de afualproduktie te be-
perken en om het hergebruik van grondstoffen en de winning van energie te stimuleren.
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5.2.2

5.2.3

Het uitvoeren van m.e.r. voor het zuiveringsslibplan Zuid-Holland,
waarin op overzichtelijke wiJze nuttige toepassing, verbranden, com-
posteren, storten en drogen van slib zijn uiteengezet, ls wel als
zirrvol ervaren. Een belangrijke reden hiervoor is, dat er noch op na-
tionaal, noch op provinciaal niveau consensus bestaat over de toe te
passen verwijderingsmethoden voor deze categorie afualstoffen. Overi-
gens is daarom het niet locatie-gebonden deel van het MER voor alle
provincies bruikbaar. Het zou niet doelmatig zijn een dergeli¡'ke stu-
die opnieuw uit te voeren voor volgende zuiveringsslibplannen, tenzg
er nieuwe technieken beschikbaar zijn, waardoor bestaande algemeen
aanvaarde beleidsuitgangspunten ter discussie kunnen staan. Wel kan
het zinvol zijn om per provincie m.e.r. toe te passen voor de keuze
van locaties en inrichtingswijze.

strategische afwegingen versus concrete voorzleningen

Een plan geeft vaak alleen per afvalcategorie doelstellingen en ver-
werkingsmethoden weer. Wanneer in het PAP alleen strategische afwe-
gingen worden gemaakt ten aanzien van het te voeren afualstoffenbe-
leid, zullen de in het kader van m.e.r. te beschouwen alternatieven
een hoog abstractieniveau hebben, waarvan moeilijk milieu-effecten
zijn aan te geven. De beschrijving in het MER van de activiteiten en
alternatieven, de bestaande toestand van het milieu en de milieuge-
volgen, is vaak globaal. Besluiten over het vooruieningenniveau en de
locatles voor concrete inrichtirigen worden vaak doorgeschoven naar
uitwerkingsplannen (van de samenwerkingsverbanden) of de vergunning-
verlening voor concrete installaties. Het gevolg is dan, dat bU de
besluitvormhg over voorzieningen afwegingen moeten worden gemaakt,
die eigenliJk op beleidsntveau thuishoren. Voorbeelden hiervan zljn
de keuze tussen verschillende locaties en de dimensionering van ver-
schillende installaties
Het creëren van een bovenprovinciale afvalverwijderingsstructuur,
o.a. vanuit doelmatigheidsoverwegingen, lijkt een belangrijke nieuwe
ontwikkeling, die niet is voorzien bij het planfiguur van PAP in de
Afvalstoffenwet. Beleidskeuzen ten aartziert van bovenprovinciale af-
valverwiJderingsstructuren komen in de provinclale plannen niet aan
bod, terwiJl ook milieu-effectrapportage niet aan de orde is biJ be-
sluiten ten aarzien van de bovenprovinciale regelingen.

Voor de besluitvorming relevante informatie

In een MER voor een PAP wordt vaak gestreefd naar eeî zo volledig mo-
gelijke beschrijving van de afvalverwijderingsstructuur en de daarmee
samenhangende milieu-effecten. Dat leidt tot omvangrijke MER'en, die
niet zijn toegespitst op de aan de orde zijnde besluiten en die bo-
vendien weinig overzichteli¡' k zlj n.
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5.2.4

5.2.5

In de uitgebrachte adviezen voor richtliJnen van de Commissie is
sterk de nadruk gelegd op volledigheid en diepgang in de op te stel-
len rapporten. DaarbiJ werd een aantal bouwstenen voor het beleid
aangedragen, waaruit verwolgens een selectie kon worden gemaakt van
die elementen, die in het kader van m.e.r. aan bod zouden kunnen ko-
men. Die selectie echter werd in het MER uiteindelijk niet $emaakt,
waardoor omvangrüke MER'en zijn ontstaan. De Commissie ls naar aan-
teiding van deze ervaringen van mening, dat haar richtliJnenadviezen
niet altijd hebben geholpen om een compact en leesbaar MER te schrij-
ven, dat is toegespitst op de cruciale besluiten.

Afstemming tussen MER en plan

De inhoud van het plan en het MER ziJn niet alt{d goed op elkaar af-
gestemd. Dit kan in de eerste plaats veroorzaakt worden door de orga-

nisatie tijdens de voorbereiding van het plan en het MER. Een aantal
provincies bleek de opstelllng van het MER uit te besteden aan een

adviesbureau, terwijl het plan door de provincie zelf werd opgesteld.
Uitwlsseling tussen deze twee groepen bleek nauweliJks plaats te vtn-
den: de wisselwerking tussen de planvorming en de milieu-aspecten
bleef daardoor uit.
Een andere oorzaak voor het gebrek aan afstemming tussen MER en plan
kan liggen in de w{ze waarop het afvalstoffenbeleid tot stand komt.
Het uiteindellke afualstoffenplan iS doorgaans het resultaat van
overleg tussen verschillende betrokken overheden en bedrtJven. Dit
overleg gaat veelal vooraf aan het opstellen van het plan en het MER'
Het gevolg kan ziJn, dat er bij het opstellen van plan en MER nog
maar weinig speelruimte is voor de vormgevhg van het beleid.

Actualiteitswaarde plan en MER

Een algemeen probleem voor beleidsplannen is dat technische en be-
leidsmatige ontwikkelingen vrij snel gaan. Een provinciaal afvalstof-
fenplan en het daarbij behorend MER zijn op het moment van verschij-
nen vaak voor een deel al achterhaald. Wijzi$in$ van beleid op grond
van nieuwe mtlieu-informatie zou moeten kunnen plaatsvinden, maar de

duur van de planvorming en de huidige opzel van plan en MER laten dat
nauweliJks toe.
In de voortdurende beleidsontwikkeling is een plan vooral een moment-
opname. De 'balansdatum' is nlet altljd de meest voor de hand liggen-
de datum, gezien de beleidsontwikkeiing van dat moment. Ook een pe-

riodieke evaluatie van het plan zal niet altijd parallel lopen met
het tijdstip, v/aarop het bevoegd gezag beleidswijzigingen wil door-
voeren.
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5.3 Voorstellen voor verbetering

Deze ervaringen leiden tot de vraag, hoe een MER moet worden opge-
steld, dat een zinvolle bijdrage kan leveren aan de planvorming.

5.3.1 Type besluiten, waarvoor het plan wordt opgesteld

Allereerst zal gekeken moeten worden, welke ruimte het nationaal be-
leid en het algemeen aanvaarde afualbeleid open laten voor een pro-
vinclaal beleid. Voor het provinciaal plan zal vewolgens moeten wor-
den nagegaan, voor welke besluiten het plan wordt opgesteld. Tnals
reeds opgemerkt heeft het geen zln algemene beleidsultgangspunten in
een provinciaal plan met m.e.r. te onderbouwen. Voor beleidskeuzen op
nationaal of bovenregionaal nlveau bestaan geen besluiten waawoor
m.e.r.-plicht geldt. M.e.r. voor dergeliJke beleidskeuzen is wel zin-
vol, maar dan alleen als zo'n keuze aan de orde is. Voor de berging
van baggerspecie wordt momenteel op nationaal niveau vrijwillig
m.e.r. uitgevoerd. Provincies kunnen het nationale beleid vervolgens
als uitgangspunt voor het eigen beleid hanteren.

5.3.2 Strategischeafwegingenversusconcretevoorzieningen

M.e.r. bij een PAP zou zich vooral moeten richten op concrete activi-
teiten en maatregelen per afualcategorie, zoals bijvoorbeeld: welke
voorzieningen moeten aan elkaar geschakeld worden, welke categorieën
afual zullen gezamenlijk worden verwerkt, wat zijn de criterta bf de
locatiekeuze voor de diverse installaties, wat is de schaalgrootte
van de verschillende installaties e.d. Zo is biJ het MER voor de af-
valverwiJdering (Zuidìoost Brabant (project 176) de beletdskeuze be-
perkt gehouden tot cle systeemkeuze voor composteren en verbranden, al
dan niet met mechanische voorscheiding, en de aanwiJzing van een lo-
catie voor de afvalverwerkingsinrichting. Deze beperking heeft geleid
tot een MER, dat door de bevoegde instantles als zinvolle bijdrage
aan de besluitvorming wordt beschouwd.
Als het PAP de keuze bevat voor een bovenprovinciale afvalverwer-
kingsinstallatie, dan kan het MER hierbiJ criterla bevatten voor de
locatiekeuze, of een voorselectie van locaties, die mee kunnen doen
in de bovenprovinciale locatiekeuze.
Niet altiJd is bij de start van de m.e.r.-procedure voor een PAP pre-
cies af te bakenen, voor welke besluiten onderbouwing in een MER no-
dig is. Het selecteren van de besluiten, waarvoor m.e.r. wordt toe-
gepast, kan ook tiJdens de opstelling van het MER gebeuren. DaarbiJ
kan vanuit een wij breed opgezette lijst van mogelijk te nemen be-
sluiten, langzamerhand een inperking plaatsvinden.
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5.3.3 Voor de besluitvorming relevante informatie

Vervolgens zal bekeken moeten worden, welke van de besluiten in het
PAP milieu-aspecten bevatten en 'waarvoor onderzoek naar de milieuge-
volgen van verschillende alternatieven zinvol kan zIJn' Zo kan een

provincie t.a.v. het consumptiegedrag in relatie tot afval allerlei
voorlichtingsprogramma's (besluit in het PAP) opzetten, maar het is
niet doenlijk om vervolgens in het MER de milieu-effecten daarwan te
gaan bestuderen. Ten aarlzien van verbrandingsinstallaties kan een

provincie in haar PAP besluiten uitsluitend vergunnilxg te verlenen
voor integrale verbranding dan wel verbranding na voorscheiding. Het
bestuderen van de milieugevolgen, als onderdeel van de besluitvor-
ming, is dan wel zlrrvol.
De beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en de te
verwachten ontwikkeling daarvan moet het referentiekader bieden voor
de beschrijving van de milieugevolgen van het plan. Aangegeven moet
worden, welke knelpunten in de afualverwi¡'deringsstructuur tnvloed

hebben op het milieu en welke van deze knelpunten met het plan aange-
pakt gaan worden. De beschrijving van de bestaande toestand kan daar-
om met name geflcht ziJn op die locatie(s), waarover in het PAP be-

sluiten worden genomen.
De Commissie heeft de taak om in haar rlchtlijnen-adviezen te wiJzen

op de noodzakelijke beperkingen bij de keuze van de onderwerpen, die

in het MER behandeld moeten worden. Ze kan daarbij suggesties doen
(o.a. door middel van 'check-lists'), welke onderwerpen uit het plan
voor een milieustudie in aanmerking komen en hoe dat zou kunnen ge-

beuren. In het richtliJnen-advies voor het PAP-Flevoland (project

241) is deze benadering voor het eerst uit$ewerkt. DaarbiJ is ook ge-

suggereerd voor de verschillende onderwerpen uit het PAP 'milieunoti-
ties' op te stellen, waarin de onderzoekresultaten van de verschil-
lende milieu-aspecten worden weergegeven. Deze notities kunnen ook
bij het uiteindeliJke PAP gevoegd worden.

5.3.4 Afstemming tussen MER en plan

Het kiezen van een goede organlsatievorm, waarbiJ de wisselwerking
tussen beleidmakers en milieu-onderzoekers groot kan z!'n, is van be-
lang voor een goede afstemming tussen plan en MER. In situaties,
waarbi¡' het opstellen van het MER te zamen met het opstellen van het
plan plaatsvond, ontstond een samenhangend geheel. BiJ de MER'en voor
het zuiveringsslibplan Zuid-Holland, PAP-Limburg, PAP-Drenthe en PAP-

Utrecht bleek een goede afstemming tijdens de voorbereiding structu-
rerend te werken op de planvorming.
BU de planvoorbereiding en het bestuurlijk overleg daarover zal aan'
dacht moeten worden besteed aan het benoemen en uitwerken van de re-
levante milieu-aspecten, zodat m.e.r. in de planvoorbereiding wordt
geïntegreerd. Het opstellen van (tussentijdse) milieunotitles ten be-
hoeve van dat overleg kan daaraan bijdragen.
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5.3.5

5.4

In de vormgevlng van plan en MER zou de samenhang tussen beide docu-
menten tot uiting moeten worden gebracht. Zo kan de samenvatting van
het MER in het PAP opgenomen worden. Ook kan er voor worden gekozen
om bij ieder hoofdstuk ln het PAP een samenvatüng op te nemen van de
milieu-informatie, die een rol heeft gespeeld bU de totstandkomtng
van het beleid.

Actualiteitswaarde plan en MER

Een essentieel element in het afvalstoffenplan is de t!'dplanning.
Duidelijk moet worden aangegeven wanneer de verschitlende maatregelen
uit het PAP gerealiseerd dienen te z{n en wat de gevolgen voor het
milieu zullen zün van vertragingen in de realisatie. In dat kader is
het ook van belang om vanuit milieu-oogpunt aan te geven in hoeverre
er onzekerheden bestaan omtrent de realisatie van de maatregelen.
Dat beleidsplannen snel achterhaald kunnen worden, pleit voor een
vlotte voorbereiding van een plan en een zekere mate van flexibiti-
teit van het plan om op de gewenste ontwikkelingen te kunnen inspe-
len.
Daarnaast is van belang, dat in het plan een periodiek ult te brengen
uitvoeringsprogramma en een voortgangsrapportage wordt aangekondigd
en dat een procedure wordt aangegeven, hoe het plan kan worden bü-
gesteld naar aanleiding van de resultaten van de voortgangsrapporta-
ge.

Tot slot

Bij de w{ziging van de Wabm, waarbiJ de Afualstoffenwet in de Wabm
wordt opgenomen, zullen de provtnciale afvalstoffenplannen in de hui-
dige vorrn verdwijnen. Het provt:ciaal afualstoffenbeletd zal dan als
onderdeel in een provinciaal milieubeleidsplan moeten worden opgeno-
men. In hoeverre m.e.r. van toepassing zal ziJn op deze beleidsplan-
nen is vooralsnog niet duidelijk. Daarmee zouden de hierboven gegeven
aanbevelingen mogelijk niet meer toegepast kunnen worden. De ervarin-
gen met m.e.r. voor provinciale afvalstoffenplannen kunnen ook nutttg
zijn bU m.e.r. voor andere beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld struc-
tuurschema's.
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6 TITAARDE VAIY M.E.R. VOOR DE BESLUITVORMING

6.r Inleiding

In de jaarverslagen van de Commissie m.e.r., die tot nu toe ziJn ver-
schenen, is erop gewezen, dat conclusies over de bijdrage van het in-
strument m.e.r. aan de besluitvorming moeilijk te trekken waren, van-
wege de geringe ervaring met het volledig doorlopen van m.e.r.-proce-
dures. Gezien de groei van het aantal initlatieven, waarbiJ m.e.r.
wordt toegepast, zou verwacht kunnen worden, dat op dit moment een
meer afgerond beeld zou kunnen worden gegeven van de waarde van
m.e.r. voor de besluitvorming. Toch is het aantal besluiten, dat op
basis van m.e.r. ls genomen, slechts in geringe mate toegenomen. Op
basis van slechts 25 besluiten blijft het nauwelijks verantwoord om
de waarde van m.e.r. vast te stellen. De proJecten, waarbtJ m.e.r. is
toegepast op een beleidsplan, zijn hierbij bovendien ondervertegen-
woordigd.
In dit hoofdstuk wordt volstaan met het weergeven van enkele ervarin-
gen. Vooraf moeten daar enkele kanttekeningen bij worden geplaatst.

Verschíllen in u ertt achtíngsp atroon
Voor een evaluatÍe van de ^þijdrage van m.e.r. aan besluitvor-
ming kunnen enkele criteriaÞ'l worden geformuleerd om het wel-
slagen van m.e.r. te meten. De mate waarin aan de criteria
wordt voldaan ts echter alleen vast te stellen als ook vooraf
duidelijk is, wat precies de verwachtingen zijn van de resulta-
ten van m.e.r.
De m.e.r.-regeli:eg is erop gericht om het milieubelang een vol-
waardige plaats te gwen in de besluitvorming door het verzame-
len en bekendmaken van milieu-informatle. UiteindeltJk wordt
echter irr het politieke afivegingsproces bepaald, welke waarde
aan die informatie wordt gehecht, en of daaruit prioriteit voor
het milieubelang wordt afgelefd. De waardering van het milieu-
belang in verhouding tot andere belangen is per definitie sub-
jectief. Dat heeft tot gevolg, dat besluiten die met m.e.r.
worden genomen, niet per definitie milieuvriendeliJker zijn dan
besluiten die zonder m.e.r. tot stand zijn gekomen. Toch bliJkt
in de praktijk, dat sommigen wel zulk^e^ verwachtlng koesteren
over het resultaat van toepassing van m.e.r.o"¡.

62 In het jaarverslag over 1987 heeft de Commissie er zeven geformuleerd: l) betere milieu{nformatie; 2)
keuze voor minder ernstige milieu-effecten: 3) geen prioriteit van andere belangen in uiteindelijke keuze;
4) inspraak serieus nemen; 5) betere nlazorgi 6) acceptatiegraad besluit; 7) optimaal milieu-rendement.

63 Zie o.a. de bijdrage van prof.dr. L. Reijnclers aan het KM-symposium van 14 november 1989: "Is hÊt 'rtíIleu
gebaat blj de m-e.r.?,.
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Voor een systematisch onderzoek naar de waarde van m.e.r. voor
de besluitvorming zou het daarom nodig z$n om aan te geven,
van welke verwachtingen wordt uitgegaan, voordat de resultaten
kunnen worden gekenschetst als 'incidenteel en marginaal' of
als 'spectaculalre verbeteringen'. De Commlsste gaat er in dit
Jaarverslag van uit, dat de rol van het milieubelang in de be-
sluitvorming niet altiJd en niet alleen af te meten ls aan een
wtJziging van het voorgenomen besluit.

o ntbr ek e n v an r qfer entie
Een tweede probleem voor een systematische evaluatie van de
bijdrage van m.e.r. aan de besluitvorming wordt gevormd door
het ontbreken van een goede referentiesituatie. Initiatieven
waarbi¡' m.e.r. wordt toegepast, verschillen van initiatieven
waarbl¡' geen m.e.r. wordt toegepast. Vanwege de toegenomen aan-
dacht voor het milieu en de snelle technologische ontwikkelin-
gen kunnen resultaten van besluitvorming over projecten uit het
verleden dan ook moeiliJk worden vergeleken.

groot aantal betrokkenen
Een derde complicerende factor vormt het aantal betrokkenen bij
m.e.r. Voor een volledig beeld ts uitgebreid onderzoek nodig,
waarbf alle betrokken partüen bU alle m.e.r.-projecten ge-
raadpleegd zouden moeten worden. De Commissie ziet dit niet als
haar taak. In het kader van de evaluatie van de Wabm zal uit-
gebreid onderzoek plaatsvinden door de hiertoe ingestelde eva-
luatiecommissie (ECW). De resultaten daarvan zullen mogelijk in
het voorjaar van 1990 bekend worden.

Hoe lastig het is om de bijdrage van een tnstrument als milieu-ef-
fectrapportage te evalueren blijld ook uit publicaties over de Amert-
kaanse Environmental Impact Assessment (EIA), die overtgens ook zijn
betrokken in de beraadslagir:gen van de Tweede Kamer biJ de invoering
van milieu -effectrapportage"-1.
uit een steekproef van 2oo milieu-effectrapporten, die waren versche-
nen i.¡1 de eerste twee jaar na het van lçracht van worden van de
ruepe65l, werd geconcludeerd dat in geen enkel geval het inltiatief
was ingetrokken of ingrijpend gewljzigd. slechts zeet incidenteel
leidde EIA tot verscherping van norrnen of herziening van een project.

64 TVeede Kamer, vergaderJaar 1984 - 1985, 16814, nr. lO. Ook ln de Nota no,ar aønlelÅhg vanlrlt ehdverslag
(23 januari 1985) wordt verwezen naar Amerlkaanse ervarfngen:
Evaluation of EPA's EIS program for wastewater treatment facilities - Moegher, J.W. andR,S, Scott - U.S.
Environmental protectfon Agency, Washington, D.C.

65 National Environmental Policy Act, 1969, USA.
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Daarentegen werd in een EPA studie over 58 proJecten geconcludeerd,

dat in meer dan de helft van de gevallen EIA had geleid tot verande-

ringen tn het tnitiatief. Volgens deze laatste studie zou EIA in meer
dan 70 o/o vart de gevallen tot een grotere bescherming van het milieu
hebben geleid.

De volgende paragraaf gaat eerst ln op de elementen van de m.e.r.-
procedure, die dienen biJ te dragen tot een volwaardige plaats van
het milieu in de besluitvorming. Daarna worden de ervaringen van de

Commissie besproken.
De Commissie hoopt met deze opmerkingen tevens een b$drage te kururen
leveren aan de evaluatie van de Wabm en het werk van de ECW.

6,2 Elementen uit de m.e.r.-procedure

M.e.r. is erop gericht het milieubelang naast andere beþngen een

volwaardige plaats te geven in het besluitvormingsproces--l bij ini-
tiatieven, waarvan bU uitvoering belangrijke gevolgen voor het mi-
lieu zijn te verwachten. Daarwoor bevat de m.e.r.-procedure een aan-

tal procedurele en een aantal inhoudelijke voorzieningen en waarbor-
gen. Als procedurele elementen kunnen worden beschouwd:
. de opstelling van richtlijnen voor een MER61

Ten gevolge hlervan zullen de betrokken instanties en personen,

nog vôórdat het initlatief volledig ls uitgewerkt, nadenken
over mogeliJke alternatieven en over milieugevolgen.

' de verplichting om in het besluit te motiv.t.Fd hoe de resulta-
ten van m.e.r. betrokken zijn in de besluitvonntng I

Hoewel het tn principe mogelijk is, dat btJ het besluit op geen

enkele w{ze rekening wordt gehouden met de informatie uit het
MER, maakt dit voorschrift het voor het bevoegd gezag moeilijk
om deze informatie volledig te negeren. Naar verwachttng kan
dit voorschrift ook b{ beroepen een rol gaan spelen. Hier be-

staan echter nog geen voorbeelden van.
. de verplicb^ting tot uitvoering van een evaluatieprogramma na

het besiuit6el.
Daarmee wordt beoogd, dat na uitvoering van het proJect contro-
le plaatsvindt op de feitelijk optredende milieu-effecten' Het
bevoegd gezag moet de resultaten van deze evaluaties openbaar
maken en ook toezenden aan de Commissie. Ook met dit procedure-
le element is nog weini$ ervaring opgedaan.

66 Memorie van Toelichting, hoofdstuk II, Sl: -DeJìnitle endoel-stelling vo,nm.e,r.'.

67 Wabm, art. 411 t/lrr4lo.
68 Wabm, art. 41ak, lid l.
69 Wat¡m, art. 4lak, lid 2 en art. 4lam t/maq.
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6.3 Ervaringen

De procedurele waarborgen bliJken voor de besluitvorming bU iedere
m.e.r. van grote waarde. Het is een veel gehoorde opmerking van de
betrokken parti'en, dat m.e.r. de besluitvorming stroomliJnt en er in
belangriJke mate toe bgdraagt, dat de belanghebbenden in een vroeg
stadium met elkaar overleggen over het voornemen en de te volgen pro-
cedure.

Hierdoor is de keuze van een altematief geen plotselinge gebeurtenis; m.e.r. is een proces,
waarbij zowel de initlatiefnemer als het bevoegd gezag ideeën gaandeweg steeds verder concre-
tiseren. De planvorming verloopt - yÂnaf de startnotitte via richtlijnenadvies, richtlijnen,
MER, lnspraak en toetsing - iteratief " l. Daarom is moeiliJk na te gaan, of de initiatiefne-
mer tijdens dit proces van ziJn oorspronkeliJke voornemen is afgeweken.

Dit proces speelt zich trouwens niet alleen af via de formele stappen
in de m.e.r.-procedure, ì¡/aarbu de üritiatiefnemer, zonder inbreng
van anderen, naar aanleiding van de richtliJnen en de wetteliJke
voorschriften, een MER opstelt. Steeds vaker overleggen de initia-
tiefnemer of het bevoegd gezag ook tiJdens het opstellen van een MER
informeel met (het secretariaat van) de Commissie. Hiermee beoogt de
Commissie ook de initiatiefnemer te stimuleren om milieuvriendeltjker
oplossingen te vinden voor zijn probleemstelling.

Inhoudel$k onderscheidt m.e.r. zlch van andere procedures door de
verplichting om alternatieven te beschouwen, waaronder in ieder geval
het alternatief, waarbi¡' de beste bestaande glogelijkheden voor de be-
scherming van het milieu worden toegepast"l. Bovendien is het be-
voegd gezag verplicht om conclusies uit het evaluaüe-onderzoek te
trekken en zo nodig maatregelen te treffen om optredende mtlieu-ef-
fecten, die biJvoorbeeld ernstiger zijn dan tn lr^et MER werd voorzien,
zoveelmogelijk te beperken of ongedaán te makeJ2¡.

De Commissie heeft met de inhoudeliJke elementen van de m.e.r.-proce-
dure inmiddels de volgende eruaringen:
1) De verplichting om milieu-effecten van verschillende alterna-

tieven te beschrijven en deze met elkaar te vergel$ken blijkt
in de prakt|k te kunnen leiden tot aanpassingen in het uitein-
del{ke voorkeursaltematief. Het betreft meestal aanpassingen
aan de installatie of lnrichtingswiJze of het leidt tot de keu-
zevar: een (gedeeltelijk) andere locatie.

70
71 Wabm, art. 4lJ, lid 1, sub b en lid 3.
72 Wabm, art. 4lap, lid 1.
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2) De verplichting om expliciet aan te geven, wat het meest ml-
lieuvriendeli¡'ke alternatief is, bl|kt een zinvol eigen ele-

ment van m.e.r. Initiatiefnemers zijn vaak geneigd om hun eigen
initiatief als het beste te beschouwen, ook voor het milieu.
Zij worden gedwongen om dit idee te onderbouwen, dan wel biJ te
stellen.
Toch bl{kt, dat sommige initiatiefnemers ertoe neigen om de

beschrijving van altematieven voor hun voornemen af te doen

als louter formele verplichting.
3) Bij het besluit over het voornemen wordt meestal niet het meest

milieuwiendelijke alternatief gekozen. Wel worden vaak onder-
delen van het meest milieuvrlendelijke alternatief, die in het
begin van de m.e.r.-procedure nog niet als mitigerende maatre-
gelen waren onderkend, toegevoegd aan het voorkeursalternatief'
TiJdens het afwegingsproces van de verschillende alternatieven
spelen immers, zoals eerder gesteld, niet alleen milieu-overwe-
gingen een rol. Vrijwel altiJd zijn financiële beperkingen ook
een belangrijke factor in het besluitvormingsproces. Voor mi-
lieuwiendelijker alternatieven geldt vaak, dat ze - althans op

korte termijn - duurder ziJn dan andere oplossingen. DaarbiJ

komt, dat extra investeringen voor het milieu bij een voor het
milieu al gunstig initiatief minder 'rendement' opleveren dan
biJ een sterk milieuschadelijk voornemen.
Wanneer de verinnerliJking van het milieubeleid voortschrijdt,
en de initiatieven die in procedure worden gebracht steeds mi-
lieuvriendelijker van aard worden, dan kan eerder genoemd prin-
cipe ertoe leiden, dat men er steeds minder vaak voor kiest om
nog èxtra milieubeschermende maatregelen te treffen.

4) Vaak wordt het aantal alternatieven, dat tijdens de m'e.r.-
procedure wordt beschouwd, Sroter dan aanvankelijk de bedoeling
van de initiatiefnemer was. Dit betreft vooral locatie-altema-
tieven. De uitwerki-qg van de alternatieven is echter lang niet
altijd gel¡lsvaardig'"1, en soms ziJn beschreven alternatieven
ook niet in gelijke mate realiseerbaar als het oorspronkeliJk
voornemen of het voorkeursalternatief. Of van deze alternatie-
ven vervolgens ook gebruik wordt gemaakt bii de uiteindelijke
keuze, hangt afvan het bevoegd gezag.

73 Hierop stuitte de Comrnissie bijvoorbeeld biJ toetsing van de MER'en over de Westrandweg en het hoofdwegen-

net in de regio Schiphol (project l7O): in deze MERen waren wel maatregelen beschreven ln de sfeer van
hetopenbaarvervoer, maar dezewarenveelglobaleraangegevendan de plannenvoorwegaanleg. f)eCommlssie
heeft verzocht om de openbaar vervoer maatregelen concreter uit te werken, zodat in de besluitvorming een

beter beeld mogelijk zou ziir. van hun probleemoplossende mogelijkheden. Dit verzoek sloot aan bij het be-

leidsvoornemenvan het ?lleede StrukftursclemaVerkeerenVeruoer(lweede Kamervergader¡'aar 1988 - 1989,

20922, nrs. I - 2), waarin een proJectnota/MERwordt beschreven als een breed opgezette studie, zowel in
probleemstelling als in alternatieven, en waarin alle vervoersnetten worden beschouwd. De Commissie heeft
waardering voor de inspanningen van Rijkswaterstaat Noord-Holland om deze concretisering te leveren, en
voor het resultaat van de inspanningen, dat in een aanvulling op de milieu-effectrapporten verscheen.
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Slechts in een klein aantal gevallen draagt m.e.r. op opvallende wiJ-
ze bIJ aan de besluitvorming. De ultvoering van de Slufterdam voor de
berging van baggerspecie uit het benedenrivierengebted (project lO2)
geschiedde volgens een locatte- en ultvoeriregsalternatief, dat bU de
start van de procedure niet was vootzfen. De m.e.r. voor de uitbrei-
dlteg van de luchthaven Maastricht (proJect 12O) levert een directe
bijdrage aan de normstelling voor geluidhinder van nachteliJk vlieg-
verkeer, die consequenties heeft voor de besluitvormlng over de uit-
breidingsinttiatieven van andere vliegvelden in Nederland. Bij de
m.e.r.'s voor het eenheidsoefenterrein Groote Veld (project 138) en
het compagniesoefenterrein Havelte (project I7l) worden andere loca-
ties in beschouwlng genomen dan aanvankeliJk was voorzien in de
startnotities. Bü de m.e.r. voor het eenheidsoefenterrein De Haar
(project 129') is t$dens de procedure een alternatief irr discussie
gekomen met een dubbel oefentenein, waardoor een initiatief voor een
ander oefenterrein, dat in Anloo was geprojecteerd, niet gerealiseerd
zou hoeven worden.
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Prof.dr, J.H. Koeman te Wageningen
Prof.dr. J. Kommandeur te Groningen
Ir. B.N. de Koning te Rhoon
Prof.ir. P.C. IfteiJger te Waalre
Ir. B.G. Kreiter te Putten
Drs. J.W.M. Kuijpers te Berkel en Rodenrijs
Drs. RH.D. Lambeck te Kapelle
Mr. C. Iambers te Grootegast
Ir. P.H.R La.ngeweg te's-Gravenhage
Mr.ir. J.A.M. van der Lee te Iælystad
Dr. H.P. Leenhouts te Bennekom
Ir. J. Iæentvaar te lælystad
Prof.dr. R van der Lende te Groningen
Prof.dr.ir. H,N. van Lier te Kesteren
Frof.dr. L. Lijklema te Renkum
Dr. H.J. Lindeboom te Den Burg
Prof.ir. H.P.S. van l-ohuizen te Muiden
Prof.mr. D.A Lubach te Luqegast
Prof.dr.ir. F.M. Maas te Breda
W.A.S. van Me,el te Zwolle
Dr.ing. A. von Meier te Nieuw Vennep
Ing. W. MeiJnen te Utrecht
Ing. J.A. Mertens te Tilburg
Ir. E.J. Mesu te Bennekom
Ir. M.G. Mey te Delft
Dr. L.R Mur te Vlnkeveen
Prof.dr. A. NentJes te Roden



Dr. H. Nieboer te De Bilt Ir. E.G.H. Vreedenburgh te Capelle a/d lJssel
Prof.dr.ir, E.M.M.G. Niël te Maastricht Prof.dr, J.D, van der Waals te Garderen
Prof.dr. P. Nijkamp te Iæiden Pmf.dr.A, L, Wartena te Breedenbroek
Mr. P.G.A. Noordanus te 's-Gravenhage Prof,ir. A.F, van Weele te Stolwijk
Drs. G.M.RA. van Oort te Zeist Prof.mr. J. Wessel te Noordwtjk
Ir. W.À Oosting te Leidschendam Dr. AA.E. Wibowo te Amsterdam
Dr. P.F.M. Opdam te Utrecht Drs. J. Wiertz te Houten
Ir. A. Paape te Voorschoten Dr. A.J. Wiggers te Leersum
Lt.kol. b.d. W. Pera te læiden Prof.ir. H. Wiggerts te Delft
Prof.ir. H. Peters te Hengelo Drs. P. Winkel te Voorschoten
Ir. P.A.R Post van der Burg te Oostvoorne Drs. G. van Wrdum te Wijk bij Duurstede
Prof.dr. A.G. Posthumus te Bennekom Dr, P. de Wolf te Oosterend
Prof.dr. H. Postma te Den Burg Ir. P.H.J. de Wringer te Rotterdam
Drs. T.E. Puister te Haren Ir. A..J.A. 7Â t te Oegstgeest
Dr.ir. P.E. Rijtema te Wageningen Prof.dr. RA. de Zeeuw te Appingedam
Prof.dr. J. Ringelberg te Putten Dr. G.J. ZiJlstra te Amsterdam
Ir. T.F. Risselada te 's-Gravenhage Prof.dr. J.T.F. Zimmerrnan te De Koog
Drs. E. Romijn te Oosterbeek Prof.dr, P. Zonderwijk te Bennekom
Mr.dr. C.J.M.À van Rooij te Eindhoven
Dr.ir. J.P.N.L. Roo¡da van Eijsinga te Naaldwijk
Dr.ir. N.P.H,J. Roorda van Eijsinga te Delft
Ir. P. Santema te Voorburg
Ir. J.B.R van der Schaaf te Apeldoorn
Ir. RP.I{.P. van der Schans te Bennekom
Dr. R Schilt te Hilversum
Ir. D.L.H. Slebos te Baambmgge
Dr, ba¡onnesse C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekom
Dr. W'A. Smit te Denekamp
Drs. J.H. Smittenberg te Irnsum
Ir. K.A.A. van der Spek te Amersfoort
Dr. A.P. Spruijt te Bunnik
Ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekom
Drs. J.W. Stelling¡verff te Boskoop
Prof.dr. C.W. Stortenbeker te A¡nhem
Dr.ir. G. van Straten te Oldenzaal
Ir. A.G. Stroband te Bilthoven
Ir. T. Teeuwen te Amersfoort
Prof.dr. E. Tellegen te Amsterdam
Prof.ir. M. Tels te Eindhoven
Prof.dr. J.H.J. Terwindt te Leusden
Prof.ir. P. Tideman te Bennekom
Drs. S.P. Tjallingii te Gouda
Dr. F.P.C.L. Tonnaer te Thorn
Prof.ir. E.J. Tuininga te Leusden
Prof. dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam
Prof.dr H.A. Udo de Haes te l-eiden
Dr. H.E. van de Veen te Terwolde
Dr. J. Veen te Marum
Dr. A.A de Veer te Rhenen
Ir. A. Verbeek te Ugchelen
Mr. P.J. Verdam te Bilthoven
Ir. J.H.G. Verhagen te Wageningen
Drs. R Verhoefte Schagen
Ir. W.J. Vervetjes te Rotterdam
Prof.drs. J.AJ. Vervloet te Bennekom
Dr. W. van Vierssen te Bennekom
Ir. J.J. Vinjé te Emmeloord
Mr.ing. A.H. Vitters te's-Gravenhage
Dr. C.A.J. Vlek te Onnen
Prof.dr. E.W. Vogel te Leiden
Dipl.ing. K.P. Vollmer te Rijswijk
Prof.ir. J. Volmuller te Driebergen
Drs.ing. J.B. Vos te Almere
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L{st van personen, die tot nu toe zijn opgetreden als adviseur van de Commissie,
met woonPlaats

Dr. Th.G Aalders te Bilthoven
Prof.dr. K. Aurand te Berlin
Drs. G.J. Baayens te Dvingeloo
Ing. W'G. Been te Schiedam
Drs. AJ. Beintema te Doorn
Ir. S.J. Bennema te Zwolle
Drs. W. Bleuten te Houten
Dr. J.P. Boon te Assen
Ir. G. Boonzaaijer te Loon op 7-and
Ir. J.J. Brrin te Rotterdam
Dr. A.M.H. Brunsting te Utrecht
Dr.ing. J. Coumans te Weert
Dr. F. Creutzberg te Den Helder
Ir. A.J. van Dijk te Ubbergen
Dr.ir. F. van Dorp te Rütihof/Baden - Zwitserland
Dr. J.M. Drees te Haarlem
Drs. P. Driessen te Nijmegen
Prof.m¡. G.Th. f)rupsteen te Amsterdam
Ing. C.L. Eenkema te Tlnaarlo
Drs. H.C. Eerens te Utrecht
Ing. J. van Erkel te Dieren
Ir. M.J. Fabery de Jon$e te Gorssel
Drs. E.W.J. Ford te Voorburg
Ir. G. Gelderblom, gen.rnaj. b.d. te Zoetermeer
Mr. P.W.A. Gerritzen-Rode te Amsterdam
Prof.mr. P.C. Gilhuis te Tilburg
Ir. P. Clasbergen te Bilthoven
Dr. G, Gonggrijp te Maarsbergen
Prof.dr.ir. J. de Graauw te Zoetermeer
Ing. H. Graeber te Nijmegen
Ir. G. Grakist te Doorn
Dr.ir. H. Harssema te Renkum
Ir. W.J, Heijnen te Rozendaal
Drs. C.J. Hemker te Amsterdam
Dr.ir. Ch.F. Hendriks te Vlaardingen
Dr. R Heremans te Vilvoorde, België
Drs. D van der Hoek te Bennekom
Prof.dr.ir. J. de Hoog te Wageningen
Ir. C. Hordijk te Delft
Ir. Y.J.P. Horsten-van Santen te Nuland
Ir. L.H. Huisman te Ermelo
l)rs. R.S. Hulst te Hoevelaken
Mr. A.H. IJlstra te Utrecht
Mr.drs. J.H. Jans te Almere
Ing. R.P.M. Jansen te Leidschendam
Dr.ir. J.M.A Janssen te Wageningen
Ir. J.P.G. van der Kamer te Arnemuiden
Drs. R.H. Kemmers te Rhenen
Ir. A. Kiest¡a te Boxtel
Dr.ir. À Klapwijk te Bennekom
Drs. C.E. Kleyn te Maa"trlcht
Ir. J. de Koning te Apeldoom
Ir. I. Koster te Bennekom
Dr. Th.W. Kuijper te Beilen

Ing. P. van Leeuwen te Berkel en Rodenrtjs
Ing. A.J. Loo te Gulpen
Ir, J.A- Lôrzingte Rhenen
Drs. J.W.A. Lustenhouwer te Diemen
Dhr. C. van Maanen te Z-aanstad
Mr, F.J. Meijer Drees te Haarlem
Drs. RG. Mes te Utrecht
Ir. P.G. Meyer te Vught
Ir. C.A. Moerman te Huizen
Ir. N. Molenaar te Bilthoven
Drs. J,L. Mulder te Heemskerk
Ir. E.lVlulder te Ughelen
Ir. J.H.C. Mtilschlegel te Zeist
Ir. K. Nije te Amersfoort
Ir. C. Nijhof te læiden
Ing. AH.P.M. Raaymakers te Schiedam
Ir. B. Radema te Rotterdam
Ir. P. van RangelrooiJ te Leiden
Drs. M.J.S.M. Reynen te Buurmalsen
Ir. FI. Rogaar te Wageningen
Ing. C. Roos te Apeldoorn
Drs. J. Rooth te Utrecht
Prof.mr. D.WP. Ruiter te Hengelo
Ir. E.Ph. J. de Rulter te NootdorP
Mr. D. Samkalden te Amste¡dam
Dr.l¡. T. Schneider te Soest
Ir. RG. Schölvt¡rck te Bergen
N.B. Schomaker te Cincinnati, Verenigde Staten
Ir. P.T. Schure te's-Hertogenbosch
Drs. A..4. Seln te Ede
Drs. A.H.J,T. Siepman te Vught
Dr.i¡. K.W. Smilde te Haren (Gr.)

Ir. J.C. Stans te Moordrecht
Dr. W.A,M. den Tonkelaar te Voorburg
Ir. H. Vaessen teT,evenaar
Drs. B.M. van Beijma-van Dam te Monnickendam
Ing. H.J, van Veen te Beekbergen
Ir. A.F. ln'tVeld te Warnsveld
Prof.dr.lr. A. Vermfjt te Zoetermeer
Dr.ir. C.W. Verslu{s te's-Gravenhage
Ir. J.L.M. van der Voet te Rhenen
Prof.dr.lr. G.D. Vogels te Nijmegen
Ir. J.H. Voorburg te Rhenen
Ing. F. van Voorneburg te Apeldoorn
Drs. N.P.J. de Vrles te Gronfngen
Ir. P. VríJlandt te Utrecht
Prof.ir. M,J. Vroom te Wageningen
Prof.ir. J.J, van der Vuurst de Vries te Bloemendaal
Prof.dr. V. Westhoffte Groesbeek
Drs. S.E. van Wieren te Bennekom
Ir. ÀL.J. WJnhoven te Arnhem
Ir. J,J. van Willigenburg te Amsterdam
Ir. F.J. Zandvoort te Hendrik Ido Ambacht



BTJI"AGE 3

Samenstelling van presidium en secretariaat

Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitters

Secretaris
Plaatsvervangend secretaris
Adjunct-secretaris
Docu mentalist/werkg¡oep sec retaris
\ilerkgroep sec retaris sen

le secretaresse/adm. manager/rekenplichtige
2e secretaresse :

Secretaresses

Assistent-documentalist

dr. H. Cohen
ir. J. van Dixhoorn
drs. H. G. Ouwerkerk
dr. J.Th. de Smidt
ir. K.H. Veldhuts
drs, J..I. Scholten
ir. RI. Seijffers
drs. H. Huisman
drs. M. OdiJk
drs. M. Buitenkamp
ir. M.P.T.M. de Cleen
drs. M, van Eck
drs. RL..J.M. Klerks
mr. E, van Rosmalen
M.C.F. Bekkers
J. van Oudbroekhuizen-de Leeuw
.A- van't Ende
M.F.B. Huwaë
P.B.N. Matitaputty
S.M. van Neerbos
.J.M. Smiet-Heyrnan
C. Vos
P. Sanchez
A.M. Vis

Voorts verrichtten in lg89 secretariaatswerþaamheden voor m.e.r.-projecten: drs. H.C. Christerus,
Goudswaa.d, drs, J. van Haeren, G.w.F. Herngreen, ir. R Rense, drs. M..¡. Vlsschers.

Ir. L.J



BIJII\GE 4

Overzicht van prantallen pro¡ectenll per (hoofdlcategode
het Besluit *.".r.'¡t stand van zaken p.. Sr december 1989

LEGENDA f S."tt t ln periode t/m 1988

ffi æ"tttt in 1989

als onderscheiden in

nr omschri¡ving van de
(hoofd)categorie

aantal: elke verticale streep markeert vijf projecten. Bij meer dan 4O

projecten gaat de markering door op de voþnde regel.

I wegen

2 railverbindÍngen

3 vaarwegen

4 havens-l

5 kunstmatige eilanden

6 luchthavens

7 milÍtaire terrcinen

8 buisleidingen

4
9 landinrichting l

lO openluchtrecreatie

l l woningbouw

L2 dijken/dammen en

stormvloe dkeringen

13 landaanwinning, indüking
en droogmakerijen

l4 petlwijzigingen

15 waterwinning of -opslag

I Projecten \¡¡aarover de Commissie rne.r. advlseerde, ProJecten HJdens het lnterlmbelefd ziJn ntet tn dtt
schema opgenomen. ProJecten, waarbiJ de Commissle advlseerde over ontheflìng van de nr-e.r.-pllcht ztJn wel
lndltschemaopgenornen.AângezlensomÍiige proJectenbovendlen¡neerderecategorteënbesluften(kunnen) om-
vatten, komt het aantal grtJze blokJes niet or¡ereen rnet het aantal uttgebrachte advlezen.

2 Staatsblad 27A,20 met 1987.
3 De toetsing van het rapport over de Dollardhar¡en (proJect 126) fs trferbtJ als MER gerekend.
4 Ten behoer¡e van de o\,€r¿lchteltJkhetd r¡an de lndeltng ylorden l¡tertoe l¡r dtt schesra de landlnrtchttngspro-

Jecten gerekend, waarbfJ de Commlssle het HElP-rapport tnhoudeltJk heeft bezlen ln het ltcht r¡an de crlte-
rta dte da.awoor het kader van de ÍLe.r. gÊlden (op g¡rorrd van de beslutten rond de moüe-Va¡r Noord orrcr
m.e.r. en landtnrtchttng).

I
ffi

re

Æ

G
I
Æ

r
I
I
I

Æ

ffi
ÍtÈ

re ffi ffi



16 ontgrondingen

17 winning fossiele brand-
stoffen

l8 afualstoflenverwerking

l9 verwerking chemisch afual

/afgewerkte olie
20 bedrÍJventerreinen

2l grote industrÍële
projecten

22 elektriciteitsopwekking

23 opslag/berging/verwijdering
radioacöefafual

24 hoogspannlngsleidingen

25 op-/overslagvloeibaar
aardgas

26 steenkoolvergassings/
liquefactíebedr{ven

27 i-nkekkingaanwijzing
(Sþ â tsl natuurmonument

O vrÍjwillige m.e.r.

re
I
C
f

I
Æ

t
ffi

re

Iffi
ffi

I
$ffi

T
ffi M M
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BLILI\GE 5

L{st van door de (Voorlopige) Commtssie voor de milieu-effectrapportage
uitgebrachte adviezen, rapporten en verslagen

Project-
nummer

l9a2

10l Advies richtliJnen milieu-effectrapport oeververbinding ten westen van Rotterdam
april 1982 ISBN 9O-71887-Ol-4

1O3 Advies richtlijnen milieu-effectrapport Grevelingen zout of zoet
6 juli 1982 ISBN 9o-71887-o7-s

lO2 Advies richtlijnen milieu-effectrapport grootschalige kustlocatie voor de berging van baggerspecie uit
het benedenrivierengebied
november 1982 ISBN 90-71887-02-2

l9a3

lI2 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport woningbouwlocatie Amsterdam-Nieuw Oost
gjuni l9B3 ISBN 9O-71887-O3-O

ll5 Eindoordeel over het milieu-invloedenrapport inzake de aardgasontzwavelingsinstallatte van de NAM bU

Emmen
24 augustus 1983 ISBN 90-71887-13-A

Verslag van ecn werkbezoek aan Canada door het præsidium van de Voorlopige Commissie voor de milieu-
effectrapportage van
28 september tot 9 oktober 1983 ISBN 9O-71887-M-9

l9a4

lL7 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport keuze van locatie(s) voor het gecontroleend storten van
afval in het Overijsselse deel van het gewest Midden-IJssel
27 juní L984 ISBN 90-71887-14-6

lO3 Toetsingsadvies milieu-effectrapport ker¡ze Grevelingenmeer zout of zoet
27 november 1984 ISBN 9O-71887-O8-f

Aanbevelingen voor de inhoud van het milieu-fnvloedenrapport tnzake een luchtscheidings- en een gas-

menginstallatie te Vilsteren (gem. Ommen)
december 1984 ISBN 9O-71887-lO-3

t2r



t9aó

116 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport locade-onderzoek (sub)regionale geluidhinderre-
creatle-terreinen in het stadsgewest Breda
9januari 1985 ISBN 9O-718a7-O5-7

IO2 Toetsingsadvles over de projectnota/MER grootschalige locatie voor de bergtng van baggerspecie ult het
benedenrivierengebied
3lJanuari 1985 ISBN 90-71887-16-2

lll
ISBN 90-71887-t7-O

123 Advies richtlijnen milieu-effectrapport verwerkings- en opslagbedri¡f voor radioactief afual
24 mei 1985 ISBN 9O-71887-O9-X

125 Advies richtliJnen mllleu-effectrapport baanverlenging luchthaven Eelde
juli 1985 ISBN 90-71887-06-5

T2T Toetsingsadvies over het milieu-invloedenrapport luchtscheidingsinstallatie en mengstation-C in Ommen
2sjull 1985 ISBN 9O-71887-Ll-l

116 Toetsingsadvies over het mllieu-elfectrapport ten behoeve van het locatie-onderzoek naar (sub)regtona-
le terreinen voor geluidhinderrecreatie in het stadsgewest Breda
december 1985 ISBN 90-71887-15-4

Advies rtchtlijnen milieu-effectràpport C, -deponie op de Maasvlakte
februari 1985

1ga8

L23 Toetsingsadvies over het locatie-onalhankelijk milieu-effectrapport en advies richtlijnen voor het lo-
catie-gebonden milieu-effectrapport inzake opslag en verwerkfng van radioactief afval
24januari 1986 ISBN 9O-71887-lA-g

l2A Aanbevelingen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Oost-westbaan luchthaven Zuid-Limburg
februari 1986 ISBN 9O-71887-12-X

126 Toetsingsadvies over de Umweltuntersuchung Dollarthafenprojekt Emden
I I februari 1986 ISBN 9O-71887-2O-O

lll Toetsingsadvies over het milieu-effectrâpport voor de deponie van niet-verwerkbaa¡ chemisch afual op
de Ma""vlakte
14 maart 1986 ISBN 90-71887-19-7

ll9 Advies richtlijnen milieu-eflectrapport ontgrondingenplan þeton- en metselzand)
27 oktober 1986 ISBN 9O-71847-2L-g

Biilaoe 5 }rlz.2



lol

13l

t07

t32

t29

rt7

ll8

lo5

to9

136

t42

139

130

L45

135

t4r

140

120

l9a7

Toetsingsadvies over proJectnota/milieu-effectrapport oeververbinding ten westen van Rotterdam
SJanuari 1987 ISBN 90-71887-25-l

Advies voor richtl{nen milieu-effectrapport A57 op Walcheren (Veerse Dam - Middelburg)
12 Januari 1987 ISBN 9O-718a7-22-7

Advies voor richtliJnen milieu-effectrapport compa¿piesoefenterrein Ginkelse Helde

l2januari 1987 ISBN 9O-718a7-23-6

Advies voor richtliJnen milieu-effectrapport rijksweg 16 bij Rotterdam (Overschie - Kralingseplein)
l5 januari 1987 ISBN 90-71847-24-3

Keurmerk voor de m.e.r., taken en werlrw{ze van de Commissie voor de m.e'r.
februari 1987 ISBN 9O-71887-26-X

Advles voor rtchtlijnen milieu-effectrapport eenheidsoefenterreln'De Haal
I8 maart 1987 ISBN 90-71887-27-A

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport afualbergtng Midden-IJssel
16 april 1987 ISBN 90-71887-29-4

Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport kampeer- en watersportcentrum 'Brækerluvert
23 april 1987 ISBN 90-71887-24-6

Advies voor rtchtlijnen milieu-effectrapport strandvlakte lJmuiden
29 apnl I9A7 ISBN 90-71887-30-8

Advies voor rtchtlijnen milieu-effectrapport plan voor de verwijdering van zulveringsslib Zufd-Holland
IoJuni 1987 ISBN 90-71887-32-4

Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport integrale afualverwerking stadsgewest 's-Hertogenbosch
lljuni 1987 ISBN 90-71887-31-6

Advies voor richtlijnen mllieu-effectrapport stormvloedkertng Nieuwe Wâterweg
30 juni 1987 ISBN 9o-7t887-34-O

Advies voor richtlijnen milieu-eflectrapport Amer-9 kolencentrale te Geertnridenberg
ISBN 90-71887-33-2l juli 1987

Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport centrale afualstoffenplaats NiJehaske-Noord
14 juli 1987 ISBN 90-71887-36-9

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport partièle herziening afvalstoffen-
plan provincie Flevoland (locatiekeuze kolenreststoffenberging Flevocentrale)
2l augustus 1987 ISBN 90-71887-36-7

Advles voor richtlijnen milieu-effectrapport Hemweg-8 kolencentrale te Amsterdam
2l augustus 1987 ISBN 90-71887-34-3

Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport hogesnelheidsspoorlijn Parijs - Brussel - Keulen / Am-
sterdam
28 augustus 1987 ISBN 90-71887-37-5

Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport provinciaal afralstoffenplan Noord-Brabant
28 augustus 1987 ISBN 90-71887-40-5

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport ultbreldtng luchthaven Zutd-Limburg
3l augustus 1987 ISBN 90-71887-39-l

D::I^i^ É Ll- t



148 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport verbranding zulveringsslib Oost-Brabant
29 september 1987 ISBN 90-71887-41-3

149 Advies voor richtliJnen milieu-effectrapport zoutwaterlozing fn verband met de aanleg van cavernes
voor de opslag van aardgas
8 oktober 1987 ISBN 90-71887-47-2

146 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport ten behoeve van het tweede provlnciaal afvalstoflenplan
Noord-Holland voor de verwijdering van huishoudelijk afual, grof huisvutl, met deze stoffen te verwer-
ken bedrtjfsafual en bouw- en sloopafual
9 oktober 1987 ISBN 9O-71887-43-X

157 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport nota oppervlaktedelfstoffenwinning
wateren IJsselmeergebied 1989 - 1998
l6oktober 1987 ISBN 9O-71887-4A-O

143 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport berging op de Maasvlakte van afvalstoffen uit het chlorl-
deproces biJ TDF Tfofine b.v.
22 oktober 1987 ISBN 90-71887-46-4

l13 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport integraal provinciaal afvalstof-
fenplan Drenthe
3O oktober 1987 ISBN 90-71887-45-6

154 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport grondwaterwinning in de Alblasserwaard en de ViJfheeren-
landen
3ooktober 1987 ISBN 90-71887-44-A

t44 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding natuurpark De EJ'teIW
6 november 1987 ISBN 9O-718A7-49-g

142 Toetsingsadvies over beleidsanalyse/milieu-effectrapport
stormvloeden
I december 1987

bweiligtng benedenrivierengebied tegen

ISBN 90-71887-5.2-9

158 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport regionaal ontgrondlngenplan Noordzee
3 december 1987 ISBN 90-71887-fi-2

160 Advles voc¡r richtlijnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport waterbeheer Veerse Meer
3 december 1987 ISBN 90-71887-53-7

164 Advies over verzoek om ontheffing van de pltcht tot uitvoering van milieu-eflectrapportage voor de
golfbaan Ruigoord (gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude)
4 december 1987 ISBN 9O-71887-42-L

153 Advies voor richtlijnen milleu-effectrapport afüalverwerkingslocatie 'De Marsert
4 december 1987 ISBN 90-71887-51-o.

139 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport Amer-9 kolencentrale te Geertruidenberg
I I december 1987 ISBN 90-71887-56-l

r55 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport uttbreiding stortplaats 'Àreer-
steegl le Geldermalsen
I I december 1987 ISBN 9O-ZIBB7-55-3

I l8 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport kampeer' en watersportcentrum B¡ækerhansen
l8 december 1987 ISBN 9O-ZI8BZ-1r2-X

161 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport keersluis te Ramspol
l8 december 1987 ISBN 9O-Z\BBZ-U-í
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147 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport A30/recreatieplas Maanderbroek
2l januari 1988 ISBN 9O-718a7-59-6

123 Toetsingsadvies over het locatiegebonden milieu-effectrapport verwerking en opslag van radioactlef

afval
2gJanuart 1988 ISBN 9O-71887-6O-X

166 Advles voor rlchtlijnen milieu-effectrapport golfbaan 'De fJt¡echt te Hilvarenbeek
I februari 1988 ISBN 90-71887-6,5-0

163 Advies voor richtliJnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport Groot Recycling Heiloo

2 februari 1988 ISBN 90-71887-63-4

LlA Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Westerschelde oeververbinding
lO februari 1988

1O5 Toetsingsadvies over het milieu-effectraPport strandvlakte lJmuiden
lO februari 1988

169 Advies voor richtlijnen voor de inhoud
ARCG/Westerkwartier (Groningen)
3l maa¡t 1988

ISBN 90-71887-6.2-6

ISBN 90-71887-6I-8

van het milieu-effectrapport afualverwerklngslocatie

rsBN 90-71887-73-l

Ig7 Advies voor richtlijnen ten behoeve van het toetsingscrlterium voor de ondergrondse opberging van ra-
dioactief afual
12 februari 1988 ISBN 90-71887-58-8

125 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport baanverlengtng luchthaven Eelde
16 februart 1988 ISBN 90-71887-66-9

168 Advies voor richtlÍjnen voor de inhoud van milieu-effectrapport golfbaan Lochem
26 februari 1988 ISBN 90-71887-64-2

175 Advies over ontheflîngsverzoek m.e.r.-plicht N.ÀM. tnJectie van afualwater ln het Schoonebeek olie-
veld via meetstation XVIII
2 maart 1988 ISBN 90-71887-6€-3

165 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwerkingsfurstallatie Am-
sterdam-West (AVI-West)
3 maart 1988 ISBN 90-71887-67-7

133 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport regeling lozing oliehoudende mengsels vanaf miJnbouwin-
stallaties op zee
8 maart 1988 ISBN 90-71887-æ-5

nA Adr¡ies over het verzoek om onthellìng van de plicht tot ultvoering van milieu-effectrapportage voor de
golfbaan Cromstrijen
16 maart 1988 ISBN 9O-71887-7L-5

t2B Toetsingsrapport van het evaluatierapport (HELP) van de ruilverkaveling Melderslo
2l maa¡t 1988 ISBN9O-71887-7O-7

134 Advles voor rlchtllnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport storten van Zuid-Hollands zulve-
ringsslib in de "grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie (Slufter)"
I I april 1988 ISBN 90-71887-72-3

173 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport polypropeenfabrlek DSM Geleen
12 april 1988 ISBN 90-71887-76-A



t20 Toetsingsadvles naar aanleiding van het Nader Rapport dver de uitbreiding van de luchthaven Zuid-Lim-
burg
22 april 1988 ISBN 90-7188Z-26-6

179 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport ultbreiding grofiruilstortplaats
Velsen
4 met 1988 ISBN 90-71887-79-0

176 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwiJdering Zuid-Oost Bra-
bant
6 mei 1988 ISBN 90-71887-7A-2

l7O Advies voor rlchtlijnen voor de inhoud van het milieu-ellectrapport Westrandweg en hoofdwegennet reglo
Schiphol
9 mei 1988 ISBN 9O-ZIBBZ-ZZ-4

177 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats reglo Arnhem
24 mei 1988 ISBN 9O-7IB8Z-A,-2

172 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stadsgewestpark Noonddijk (Gronin-
gen)
27 mei 1988 ISBN 9O-ZIB8Z-24-X

ta2 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwerkingsinrichtíng Zuld-
Holland West
6 juni 1988 ISBN 9O-7IBBT-AO-4

186 Advies over het verzoek om ontheffìng van de plicht tot uitvoering van mllieu-effectrapportage voor de
golfbaan' Het 7¿llë te Hengelo (Gld.)
6 juni 1988 ISBN 9O-ZIBBZ-AS-9

184 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualbergtng Lickebaert
7 juni 1988 ISBN 9O-7IB8Z-A2-O

185 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het mllieu-effectnipport plan voor de verwtJdertng van zui-
verlngsslib Flevoland
l3Juni 1988 ISBN 9O-ZIB8Z-A5-5

183 Advies voor richtllnen voor de inhoud van het milieu-effect¡apport wegyerbtnding Zutphen - Der¡enter -
Raalte
lTJuni 1988 ISBN 90-7188Z-A6.-9

t20 BtJlage 6 "Berekening van de aantallen door geluid gehinderde en in de slaap gestoorde personen als
gevolg van de uitbreiding van de luchthaven Zuid-Limburg" behorende biJ reeds eerder ultgebracht toet-
singsadvies naar aanleiding van het Nader Rapport over de uitbreiding van de luchthaven Zuid-Lirnburg
3O juni 1988 ISBN 9O-Zl8AT-84-z

la7 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats 'Nauerna'
(Zaanstad)
13 juli 1988 ISBN 9o-zl8BZ-91-X

135 Toetslngsadvies mllieu-effectrapport kolengestookte eenheld I centrale Hemweg te Amsterdam
14 juli 1988 ISBN 9O-7IB8Z-BA-II.

l8l Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-eflectr¿pport plan voor de verwiJdering va¡r zui-
veringsslib c. a. en baggerspecie Noord-Holland
15 juli 1988 ISBN 9O-ZIB8T-BZ-L

186 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport gollbaan Hengelo {Gld.)
l9 augustus 1988 ISBN 9O-7IBBT-}O-L
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189 Advies over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage voor
golfbaancomplex Heinenoord
25 augustus 1988 ISBN 90-71887-95-2

l9O Advies over het verzoek om ontheflìng van de m.e,r.-pllcht voor de oprlchflng van een centrale voor-
zuiveringsinstallatle voor zeugenmest en kalvergier l¡r Sevenum
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-96-0

l3O Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport afualstortplaats'De Dr;rlte'l'' (Scharsterland)
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-53-6

159 Advies voor richtlljnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport provinciaal afvalstoffenplan
Limburg
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-97-9

lol Advies met aanbevelingen voor aanvulllngen op het milieu-effectrapport oeververbinding ten westen van
Rotterdam
29 augustus 1988 ISBN 9O-5237-OOI-X

1A7 Aanvullend advies voor richtlijnen milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats 'Nauema'
12 september 1988 ISBN 90-71887-9A-7

163 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Groot Recycling Heiloo
12 september 1988 ISBN 9O-718a7-99-6

188 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport shredderinstallade Taarrse
Sch¡oothandel B.V. te Taandam
14 september 1988 ISBN 9O-5237-OO4-4

l8O Advies voor richtltJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport'Neelge Jons'
22 september 1988 ISBN 9O-5237-OO2-8

l9l Advies over het verzoek om ontheflìng van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage voor
golfbaan 'De Witdonlë te Meijel,/Roggel
23 september 1988 ISBN 90-5237-003-6

ll2 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport woningbouwlocatie Amsterdam-Nieuw Oost (eerste fase Zee-
bu.g)
23 september 1988 ISBN 90-71887-94-4

L67 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport c€ntrale slibverbranding Zutphen
29 september 1988 ISBN 9O-71887-A9-A

123 Toetsingsadvies over het locatiegebonden milieu-effertrapport verwerking en opslag van radlo-actief
afual
3O september 1988 ISBN 9O-71887-6O-x

195 Advies over het verzoek om ontheflìng van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage voor
vakantiebungalowpark' De Luttë
4 oktober 1988 ISBN 90-5237-006-0

197 Advies over het verzoek om onthefling van de plicht tot uitvoerlng van mllieu-effectrapportage voor
een mestverwerkingstnstallatie te Gemert
4 oktober 1988 ISBN 9O-5237-OO5-2

177 Advies voor richtlijnen voor dc inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats regio Amhem
5 oktober 1988 ISBN 9O-718A7-AL-2

Advies over het verzoek om ontheflìng van de plicht tot uitvoering van mllieu-effectrapportage voor
het storten van verontreinigde grond op het voormalig EMK-terein te Krimpen a,/d IJssel
28 oktober 1988 ISBN 9O-5237-OI5-X
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Advies over het verzoek om onthefflng van de plicht tot uitvoerlng van milieu-effectraPPortage tnzake

de bouw van een mestverwerkingsinstallatie door Vefinex B'V' te \[/eert

3l oktober 1988 
" ISBN 90-5237-020-6

Advies voor rlchtliJnen voor de tnhoud van het milieu-effectrapport provtnciaal afralstoffenplan

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport golfbaan'sgbroolc te Enschede

ll november 1988 ISBN 90-5237412-5

Utrecht
I november 1988 ISBN 90-5237-0l l-7

201 Advles over ontheffingsverzoek m.e.r.-plicht toelating boorspoelleg Versaclean EMO 4OOO

2 november 1988 ISBN 9O-5237-Ol9-2

lol Toetsingsadvles over de aanvulling op het milleu-effectrapport owerverbinding ten westen van Rotter-

dam
9 november 1988 ISBN 90-5237-0l8-4

L92 Advies voor richtlljnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport bouw- en sloopafualplan Zuid-Hol-

land
lO november 1988 ISBN 90-5237-OO7-9

146

194

168 Toetslngsadvies over het milieu-effectrapport golfbaan Lochem
ISBN 90-5237-017-6ll november 1988

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport voor het ontwerp-afualstoffenplan provincie Noord-Hol-

land 1989-1994
22 november 1988 ISBN 90-5237-Ol9-2

199 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport diepinflltratle overveen (Zuid-

Kennemerland)
22 november 1988 ISBN 90-5237-009-5

2to Advles over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m'e'r' voor een gollbaan te

Rosmalen
I december 1988 tsBN 90-5237-028-l

206 Advies over het verzoek om ontheffing van de pltcht tot ultvoering van milleu-effectrapportage bagger-

stort Hollandsch Diep ambachtsheerlijkheid Cromstrijen

8 december t98B ISBN 9O-5237-O3O-3

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER gelntegreerde afualverwerkingsinrichttng (GAVI) te

IrVijster

9 december 1988 ISBN 90-5237-0lO-9

L73 ToetsingsadvÍes over het milieu-effectrapport polypropeenfabriek DSM
ISBN 90-5237-0¡26-7

14 december 1988

2O8 Advies voor richtlijnen reststoffenverwerldng Boeldershoek

21 december 1988

198

203

ISBN 90-5237-O2I-4

Advies vo<¡r richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport gollbaan zeddam

22 december 1988 ISBN 9O-5237-O29-X

Advies voor richtlijnen Veflech-installade verwerldng zuiveringsslib Apeldoom

3O december l9B8 ISBN 9O-5237-O3l-l205
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2O4 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport golfbaan TWentsche Golfclub Ambt
Delden
9 januari 1989 ISBN 90-5237-024-9

2LL Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport composteerinrichting Amersfoort
lO januari 1989 ISRN 9O-5292-O22-z

2Og Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport draaitrommeloveninstallatie DTO-9
AVR-Chemie CV
lljanuari 1989 ISBN 9O-5237-O23-O

161 Toetsingsadvles over het milieu-ellectrapport ten behoeve van de beveiliging van West-Overijssel
(keersluis Ramspol)
l2Januarl 1989 ISBN 90-5237-026,-5

149 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport zoutwaterlozing op de Eems
l3Januari 1989 ISBN 9O-5237-OZZ-T

l9l Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-elfectrapport golfbaan'De WttdonV te MeiJel/-
Roggel
23januari 1989 ISBN 9O-5232-O32-X

2r3 Advles over het verzoek om onthellìng van de plicht tot uitvoerlng van milieu-effectrapportage voor
mestverwerkingsinstallatie Scarabee Waste Conversion b.v. te lJsselsteyn
3 februari 1989 ISBN 9O-S237-O35

2I4 Advies over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage voor
mestverwerkingsinstallatie Organisch VeredelingsbedriJf Venray B.V. te Ysselsteyn
3 februari 1989 ISBN 90-5297-036-2

l4O Toetsingsadvies over het MER en de milieuparagraaf provinciaal afualstoffenplan Noord-Brabant
14 februari 1989 ISBN 90-5237 -OZL-O

212 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats Zoetermeer
Noord-West
16 februari 1989 ISBN 9O-5237-O3B-9

168 Aanvullend toetsingsadr.ies over het MER golfbaan l,ochem
20 februari 1989

179 Toetsingsadvles MER stortplaats Velsen
17 maart 1989

2O7 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport demonstratie-eenheid KV/STEG te
Buggenum
2 maart 1989 ISBN 9O-5232-OSZ-O

I2O Aanbwelingen voor aanvullende richtlijnen voor de inhoud van het aanvullend milieu-effectrapport uÍt-
breiding van de luchthaven Zuid-Limburg
6 maart 1989 ISBN 90-5232- O46-X

2L5 Advies voor rlchtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport afualberging derde Merwedehaven
Dordrecht
14 maart 1989 ISBN 90-5232-048-6

lsBN 90-5237-045-l

ISBN 90-5237-O47-8

2IA Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mllleu-effectrapport themapark D¿anþrtdø te lælystad
20 maart 1989 ISBN 9O-5237-O42-T



216 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-elfect¡apport compagniesoefenterretn (COT) Erme-
lo-Noord
22 maart 1989 ISBN 90-5237-049-4

219 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport berglng miJnbouwreststoffen NAM
22 maart 1989 ISBN 90-5237-05l-6

22O Advies voor richtliJnen voor de lnhoud van het milleu-elfectrapport verdrtnging magnesiumhoudende pe-
kel door mijnbouwreststoffen en giPs
22 maart 1989 ISBN 9O-5237-O5O-8

222 Advies voor rlchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport evenementen-accommodatie Arrodróme
Arntrem-Zuid
22 maart 1989 ISBN 9O-5237-O4O-O

2L7 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport tndustriezandwinningsplan Gelder-
land 2e fase
3O maart 1989 ISBN 90-5237-039-7

166 Toetsingsadvies over de inhoud van het MER golfbaan 'De Utrecht te Hllva¡enbeek
3t maart 1989 ISBN 90-5237-053-2

224 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport uitbreiding afualstortplaats Ltn-
ne-Montfort
7 april 1989 ISBN 90-5237-044-3

123 Toetsingsadvles over het MER verwerking en opslag van radioactief afual locatie Sloe
14 april 1989 ISBN 90-5237-034-6

2lO Advies voor rlchtliJnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport golfbaan Rosmalen
2oaprtl 1989 ISBN9O-5237-O55-9

t7L Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milfeu-effectrapport compagniesoefenterreln-minus
Havelte
24 april 1989 ISBN 90-5237-058-3

223 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbretding afvalstortplaats Weert
28 april 1989 ISBN 90-5237-057-6

127 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport RiJksweg 35 (Zwolle - Almelo) en
Rijksweg 36 (Almelo - Vriezenveen) ISBN 90-5237-067-2

221 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport COT Oirschot / EOT Oirschotse Hei-
de
lO mei 1989 ISBN 9O-5237-O4l-9

22A Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport reglonale stortplaats l^andgraaf
I I mei 1989 ISBN 90-5237-060-5

226 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport baanverlegging circuit Zandvoort
16 mei 1989 ISBN 9O-5237-O63-X

I72 Voorlopig toetsingsadvies over het milieu-effectrapport stadsgewestpark Noordd¡k (Croningen)
l8 mei 1989 ISBN 90-5237- 06.2-l

t77 Toetsingsadvies over het milicu-effectrapport stortplaats reglo Arnhem
29 mei 1989 ISBN 9O-5237-O54-O

233 Advies over het verzoek om onthelling van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage voor
het storten van verontreinigde grond, type WCA in het voormalige dok I van Verolme, gelegen ln het
Botlekgebied, gem, Rotterdam
I juni 1989 ISBN 90-5237-068-0



162

235 Advies over het verzoek om ontheflìng van de plicht tot uitvoerlng van milleu-effectraPportåge voor de

golfbaan-accommodatle BfnnenlþÍ / Willem AmIz Hærr (gem. Zeist)
l2juni 1989 ISBN 90-5237-064-8

229 Advies voor richtltJnen voor de lnhoud van het miüeu-effectrapport composterfngsinrtchtfng annex
overlaadstation Purmerend
l3Junt 1989 ISBN 90-5237-066-4

230 Advies voor richtlünen voor de inhoud van het milieu-effectrapport defìnitieve opslagplaats veront-
reinigde grond noordpunt Oost-Abtspolder
l6juni 1989 ISBN 90-5237-069-9

Advies voor richtlijnen voor de de inhoud van het milieu-eflect¡apport rijksweg A5O Oss - Eindhoven
26 juni 1989 ISBN 9O-5237-O7O-2

232 Advies voor richtlijnen voor de de inhoud van het mllieu-effectrapport sporenuitbretdtng Zwolle -
Amersfoort
27 juni 1989 ISBN 90-5237-073-7

227 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-eflectrapport berging/verwerklng Jaroslet door
Budelco B.V.
29Juni 1989 ISBN 90-5237-067-2

231 Advies voor richtlijnen voor de de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouwlocade Purmerend
3 juli 1989 ISBN 90-5237-072-9

234 Advies voor rlchtliJnen voor de de inhoud van het milieu-efÏectrapport sportcentrum Oisterwijk
6 juli 1989 ISBN 90-5237-075-3

119 Toetsingsadvies over het MER ten behoeve van de locadekeuze voor de winning van beton- en metselzand

in de provincie Noord-Brabant
TJuli 1989 ISBN 9O-5237-O7I-O

23fò Advies over het verzoek om onthefffng van de plicht tot ultvoering van milieu-effectraPPortage voor
een autoshredder ln de gemeente Born
27 juli 1989 rsBN 9O-åå7-O88-5

213 Advies over ontheflingsverzoek m.e.r.-plicht bouw proeffabriek mestverwerking Scarabee locatle Heide
27 juli 1989 ISBN 90-5237-079-6

138 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER eenheidsoefenterreln Groote Veld
28 julf 1989 ISBN 90-5237-062-4

23A Advies over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de stort van zink-
houdend slib bij Akzo te Ecle
4 augustus 1989 ISBN 9O-5237-O77-X

113 Toetsingsadvies over het MER integraal provinciaal afualstoflenplan Drenthe
3l augustus 1989 ISBN 9O-5237-O8O-X

134 Toetsingsadvies over de inhoud van het MER berging van zuiveringsslib in de Slufter
14 september 1989 ISBN 90-5237-074-5

209 Toetsingsadvies over de inhoud van het MER draaitrommelovenlnstallatie DTO-9 AVR-Chemie CV
22 september 1989 ISBN 90-5237-086-9

244 Adr¡ies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER zerdirator Klðckner te 's-Gravendeel
26 september 1989 ISBN 9O-5237-OA7-7

Advies voor richtlijnen voor het MER ten behoeve van de oprichting van mestverwerldngsinstållatie Eco-
techniek b.v. te Dordrecht
28 september 1989 ISBN 90-5237-085-0
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236 Advies d,d. 29 september 1989 over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-
elfectrapportage voor een autoshredder in de gemeente Bom
29 september 1989 ISBN 90-5237-088-5

249 Advies over het verzoek tot ontheflìng van de pltcht tot ultvoering van m.e.r. voor een composterings-
systeem ter verkrijging van substraat voor de champig¡onteelt te Milsbeek
29 september 1989 ISBN 9O-5237-O9O-7

242 Advies over het verzoek tot ontheflìng van de m.e.r,-plicht bij de aanleg van de hoogspanningsleiding
Doetinchem - Dodewaard
3 oktober 1989 ISBN 9O-5237-O94-X

239 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het MER uitbreiding afvalverwerking regio NiJmegen (ARN)

13 oktober 1989 ISBN 9O-5237-O8l-8

l0g Toetslngsadvies over de inhoud van het milieu-eflectnapport voor het plan voor de verwijdering van
zuiveringsslib c.a. (1989 - f994) van Zuid-Holland
18 oktober 1989 ISBN 90-5237-096-6

ta7 Toetsingsadvies over de inhoud van het MERvuilstorþlaats Nauernasche polder
19 oktober 1989 ISBN 90-5237-098-2

I54 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport grondwaterwfnnlng in de Alblasserwaard en
de ViJfheerenlanden
l9 oktober 1989 ISBN 90-5237-095-8

t74 Aanbevelingenvoorde inhoud vanhet HElP-rapportvan hetvoorontwerpplan ruilverkavelingBaarrderadeel
23 oktober 1989

165 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwerldngsinstallatte (AVI) Amster-
dam-West
25 oktober 1989 ISBN 90-5237-065-5

240 Advies voor rtchtltJnen voor de inhoud van het MER RiJksweg 61, gedeelte Temeuzen - Ter Hole
3O oktober 1989 ISBN 90-5237-083-4

25,O Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige mestverwerkiregsin-
rtchting Promest B.V. te Helmond
3l oktober 1989 ISBN 90-5237-092-3

251 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afualverwerkingsinrlchting Clus-
ter-West (Brabant)
3l oktober 1989 ISBN 90-5237-089-3

L94 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport gollbaan'Sgbrælë
3l oktober 1989

159

243

ISBN 90-5237-082-6

Toetsingsadvies over de inhoud van het MER tweede provfnciaal afualstoffenplan (PAPJI) Limburg
9 november 1989 ISBN 9O-5237-LOO-8

Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport berging baggerspecie provincie
Zeeland
l4november 1989 ISBN 90-5237-084-2

248 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport irøake richtlijnen voor baggerspeciedepots
14 november 1989 ISBN 9O-5237-O93-l

176 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport toekomstige afvalverwiJdering (Zuid)oost-Brabant
17 november 1989 ISBN 90-5237-10l-6

155 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport uttbreiding stortplaats Geldermalsen
17 november 1989 ISBN 9O-5237-O99-O

Fliilârrê R Lrlz I9



24t Advies voor richtliJnen voor de tnhoud van het milieu-effectrapport provinclaal afüalstoffenplan
Flevoland
22 november 1989 ISBN 9O-5237-IO4-O

156 Toetsingsrapport van het evaluatierapport (HELP) van de ruilverkaveling Rossum-Oost (Ov.)

30 november 1989 ISBN 9O-5237-lO7-5

249 Aanvullend advies over het verzoek tot onthellìng van de pltcht tot uftvoering van m.e.r, voor e€n
composteringssysteem ter verkrijging van substraat voor de champignonteelt te Milsbeek
I december 1989 ISBN 9O-5237-lll-3

2O7 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-eflectrapport demonstratie-eenheid KV/STEG te Buggenum
8 dec.ember 1989 ISBN 90-5237-105-9

253 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport lndustriezandwinning H llocatie GeertJesgolf
8 december 1989 ISBN 9O-5237-tO8-3

222 Toetsingsadvies milieu-effectrapport evenementen-acc-ommodatie Eutudlôme Arnhem-Zuid
14 december 1989 ISBN 9O-5237-Ogl-5

224 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreidlng regionale stortplaats Llnne/-
Montfort
20 december 1989 ISBN 9O-5237-lO3-2

255 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats Wanboch-
gtæúe te Tegelen
2l december 1989 ISBN 90-5237-16-7

256 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER afualverwerkingslocatie Ramelentel{ gemeente Raal-
te (gewest MiddenlJssel)
22december 1989 ISBN9O-5237-II2-1

257 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport gollbaan Valkenburg aan de Ceul
22december 1989 ISBN9O-5237-II3-X



BIJII\GE 6

Overzicht van procedures: stand van zaken per 3l december 1989

LECEND,q: niet onder wettelijke m.e.r.-plicht gestart

onder wettelijke m.e.r.-plicht
gestopt

tijdens interim-beleld (tot mei 1986)

Project

lO I Ocververbinding Rotterdam (2e Benelux)

Blankenburgtunnel
lO2 Baggerspecieberging (Slufterdam)

lO3 Grevelingenmeer zout of zoet

lO5 Strandvlakte IJmuiden
lO7 Compagniesoefenterrein Ginkelse heide

lO9 Zuiveringsslibplan Zuid-Holland
I I I C2-deponie op de Maasvlakte
I 12 Amsterdam Nieuw-Oost
I 13 Provinciaal afralstoflenplan Drenthe

I l4 Westerschelde oeverveóinding
I 15 Gasontzwavelingsinstallatie Emmen' I

I 16 Geluídhinderrecreatie Breda ,
I l7 Afualstortplaats Midden-lJssef ]

I I 8 l{ampeer-,/watersportcentrum Broekerhaven

l19 Ontgrondingenplan Noord-Brabant
l2O Uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg

Nader rapport
Aanvullend MER 

1
l2 t Luchtscheiding/mengstation ommeri I

123 Opslag en verwerldng radioactief afual

Locatiegebonden (PZEM-terrein)

Locatie Sloe

125 Baanverlenging luchthaven Eelde
126 Dollarthafenprojekt EmMen4 |

127 RiJksweg 35/36 Zwolle - Almelo þ Vriezenveen)

128 HELP Melderslo
129 Eenheidsoefenterrei¡¡'De Haar'

I Milieu-lrrvloedenrapport [MIR].
2 Dit proJect vlndt z{n verrrolg tn prolect 256.
3 Milieu-invloedenrapport (MIR).

4 Toetsing' Ztsanver{assende Umuselhtrúersuclungl
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I)rojcct

l3O Afvalstortplaats 'De Doltcn' (Nijchaskc)

13l Rijksweg 57 op Walcheren-

132 Rijkswcg t6b¡ Rotterdams l

133 Nadere regelen olielozing offshore mijnbouw
134 Stort zuiveringsslib Slufterdam
135 Hemwegcentrale-8 Amsterdam
136 Afualverwerking stadsgewcst Den Bosch

ì 37 Toetsingscriterium ondergrondse opslag radio-
actief afual

I 38 Eenheidsoefenterrein'Groote Veld'

139 Amer-9 kolencentrale Geertruidenberg
t 40 Provinciaal a-fualstoffenplan Noord-Brabant
l4l Hogesnelheidsspoorlijn Parijs - Amsterdam
142 Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

143 Afvalberging TDF Tiofine
144 Uitbreiding nahrurpark'De Efteling'
145 Kolenreststoffenberging Flevocentrale
I 46 Provinciaal afvals to ffenplan Noord -Holland

147 Rijksweg A3O ,/ Recreatieplas 'Maanderbroek

148 Verbranding zuiveringsslib Oost-Brabant
149 Zoutwaterlozing op de Eems

153 Afualverwerkingslocatie'De Ma¡sen'
I 54 Gro ndwaterwinning Alblasserwaard/Vij fheerenl.

155 Uitbreiding afualstortplaats Geldermalsen
156 HELP Rossum-Oost
I 57 Oppervlaktedelfstoffenwinning IJsselmeer
158 Regionaal ontgrondingenplan Noordzee

159 Provinciaal afualstoffenplan Limburg
16O Waterbeheer Veerse meer

16l Keersluis Ramspol
162 Rijksweg A5O

163 Stortplaats Heiloo

I 65 Afualverwerkingsinstallatie-West Amsterd am
166 Golfbaan'De Utrecht' Hilvarenbeek
167 Centrale slibverbranding Zutphen
168 Golfbaan Lochem
169 Afualverwerkingslocatie ARCG/Westerkwartier
l7O Westrandweg/Hoofdwegen regio Schiphol
17l COT-minus Havelte

172 Stadsgewestpark Noorddijk Groningen
f 73 Polypropeenfabriek DSM Geleen
174 HE'LP Baarderadeel

5 Deze pmcedure wordt voortgezet als onderdeel van de m.e.r.-procedure voor het Integraal Plan Noordrand
Rottendam (proJect 2471.
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Project

I 76 Afualverwijdering Zuidoost-Brabant (Stazob)

177 Afualstortplaats regio Amhem
179 Afualstortplaats Velsen

IBO "Neeltje Jans"
l8 I Zuiveringsslibplan Noord-Holland
182 Afualverwerkingsinrichting Zuid-Holland West
183 Wegverbinding Zutphen - Deventer - Raalte

184 AÍValberging Lickebaert
185 Zuiveringslibplan Flevoland
Itl6a Golfbaan 'Het Zelle' Hengelo

187 Afualstortplaats Nauernasche polder Zaanstad
188 Sh¡edder Zaarse Schroothandel b.v.

l9la Golfbaan 'De Witdonk' Meijel/Roggel
192 Plan bouw- en sloopafual Zuid-Holland
193 Provinciaal afualstoflenplan Utrecht
194 Golfbaan'Sybrook Enschede

196 Golfbaan'Scherpenberg' Apeldoorn
198 A-fvalverwerkinginrichting Wijster
199 Diepinfiltratie Overveen

2O3 Golfbaan 7Áda¡¡t
2O4 Golfbaan Ambt Delden
2O5 VelTechlnstallatie zuiveringsslib Apeldoorn
2O7 Kolenvergassing Buggenum
2O8 Reststoffenverwerking Boeldershoek
2O9 Draaitrommeloven-9 bij AVR-chemie
2loaGolfbaan Rosmalen
2 I I Composteerinríchting Amersfoort
2 I 2 Afualstortplaats Zoetermeer-Noordwest
215 Afualstortplaats 3e Merwedehaven

216 COT Ermelo-Noord
2 I 7 Industriezandwinningsplan Gelderland, fase 2

2 l8 Themapark'Diamonda' Lelystad
2 t9 Be rging mijnbouwreststoffen NAM
22O Verdringing Mg-houdende pekel zoutcavernes
221 COT/E;C/fOirschot
222 Eudrodrôme/Akzodr6me Arnhem (Huissen)

223 Afi¡alstortplaats Weert
224 Afualstortplaats Linne/Montfort .
225 Afualverwerklngslocatie Moerd¡ko ¡

226 Baanverlegging circuit Zandvoort
227 kr glng/verwerlidng Jarosiet biJ Budelco
228 AÂ¡alstortplaats l^andgraaf

6 Deze procedure werd opgeschort tn afrrachtlng r¡an de resultaten \¡an een locaüeker¡ze-m.e.r. (proJect 251).
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Projc.ct

229 Composteerinrichting/overlaadstation
te Purmerend

230 DOP Oostabtspolder
23 I Woningbouwlocatie Purmerend

232 Sporenuitbreiding Zwolle - Amersfoort

234 Sportcentmm Oisterwijk
236aAutoshredder Born
239 Uitbreiding ARN Beuningen

240 Rijksweg 6l Temeuzen - Ter Hole

24 I Provlnciaal afualstoffenplan Flwoland
243 Locatiekeuze baggerspeciestort 7reland
244 Shredderinstallatie's4ravendeel
245 Mestverwerking Dordrecht
246 HELP Baarle-Nassau
247 IntegraaT plan noordrand Rotterdam

248 t-andelijke richtlijnen baggerspeciedepots

25O Mestverwerking'Promesf Helmond

25 I LocatÍekeuze afualverwerking West-Brabant

252 Broeriusbodemsanering
253 Industriezandwinning Geertjesgolf (Gld.)

254 Stevol-ontgrÍndingen
255 A-fualstortplaats Wambach-groeve

256 Afualverwerkingsinstallade Ramelerveld

257 C'olfbaãn'Euverem' Valkenburg (L.)

258 Uitbreiding Eemscentrale
259 Sh¡edder te Oosterhout
26O Eledrijventerrein Heierhæve te Venlo

26 I Herontwikkeling haven Scheveningen

263 Ethylbenzeen-/st5rreenfabriek Dow Elenelux
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t64
175

t78
l86
l89
190

19 I
195

t97
200
20r
202
206

2lo
213

2t4
233
235
236

238
242

249

Golfbaan Ruigoord
NAM-injecties
Gollbaan Cromstrijen
Gollbaan 'Het Zelle', Hengelo

C'olibâan Heinenoord
Mestverwerking Sevenum

collbaan'De Witdonk Meijel,/Roggel

Recreatiepark'De Lutte'
Mestverwerking Gemert
Mestverwerking Vefìnex
Boors poeling Versaclean
Stort grond EMK-terrein Krimpen
Baggerslibbe rging Cro mstrijen
Gollbaan Rosmalen
Mestverwerking Scarabee

Mestverwerking Venray
Stort Wca-grond bij Verolme-dok I

Golfbaan Willem Arntzhoeve

Shredd erinstallatÍe Born
Stortplaats Wca-slib Enke Ede

Hoogspanningslijn Doetinchem - Dodewaard

Mestcompostering CNC Milsbeek

O}ITHEFFINGEN

advies over

onthelllng
besluit over

onthe ffing
toch m.e.r.-
procedure
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