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Jaarverslag Vclner 1984

Geachte heer Spaander,

Mede namens mijn anbtgenoot van Landbouw en Visserij zeg ik u graaq dank
voor het jaarverslag van uw commissie over 1984, dat mij werd toegezonden
bij brief van 28 mei 1985.
Dit verslag, waarvan ik uret belangstelling kennis heb genornen, geeft mii
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. Ik beperk nij hierbij
in hoofdzaak tot de samenvatting van het verslag.

Het heeft mij verheugd te kunnen constateren dat uw corunissie er wederom in
geslaagd is om haar adviezen alle binnen de daarvoor gestelde termijnen uit
te brengen. Gezien de toegenomen werkbelastinq van co¡mnissie en se-
cretariaat in 1984 is dit een niet geringe prestatie geweest.
Zoals ik tn mijn reactie op het vorige jaarverslag van de conmissie reeds
heb opgemerkt, acht ik handhaving van gestelde termijnen van grote beteke-
nis voor een efficiënte inpassing van m.e.r. j.n bestaande besluitvornrings-
procedures.
Zoals u hebt geconstaÈeerd, hebben overheidsorganen vaak nog de nodige
moeite om zi.ch aan de vastgestelde termijnen te houden. Via het beschikbaar
stellen van hulpmiddelen, waaronder een herziene versie van de Algemene
richtlijnen met inbegrip van een wegwijzer voor m.e.r.-managemenE, zal
daarom gestçeefct worden naar een zo efficiënt rnogelijke aanpak bÍj de

toepassing van m.e.r. door zowel initiatiefnemers, bevoeqde gezagen als
adviseurs.

Naar uvr meníng zal de iluidelijkheicl in de procedure worden bevorderd, in-
dien het bevoegd gezag bi1 het geven van richtlijnen voor de inhoud van het
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MER zo duidelijk mogelijk vastlegt, welk doel de initiatiefnemer met het
project voor ogen staat en wat de status is van de besluiten waarvoor het
MER wordt opgesteld. Naar mijn mening is het omschrijven van het doel van
het project in het algemeen geen taak van het bevoegd gezag, maar van de
initiati efnemer.
Een zo goed nogelijke aanduiding van het project moet reeds beschikbaar
zijn op het moment daÈ de initiatiefnemer zijn voornemen door middel van
een zgm. startnotitie bij het bevoegd gezag aanmeldt. Op basis van artikel
41 aj, derde lid, van het wetsvoorst,el zullen hiertoe regels worden
vastgesteld.
Het aangeven van de status van de besluiten waarvoor het MER wordt
opgesteld, behoort tot de taken van het bevoeg gezag eî moet inderdaail zijn
beslag krijgen in de richtlijnen voor het MER.

Het is een goede zaak dat het mogelijk is gebleken om in de adviezen voor
richtlijnen aan te geven, welke aandachtspunten bij tle uitwerking van een
MER prioriteit verdienen. Zoals ik reeds in mijn reactie op ur^r vorige
jaarverslag heb geconcludeerd, zal het aangeven van prioriteiten de
praktische bruikbaarheid van deze adviezen ten goede kunnen komen.

Ik heb kennis genomen van het standpunt van het praesidium van de conunissie
dat het geen verdere medewerking wenst te verlenen aan verkorte ad
hoc-procedures. Ik kan nij dat standpunt \¡¡e1 indenken, maar ik zou het
betreuren indien tijdens de rest,erende periode van het interim-beleid
'uitsluitend groen licht zou kunnen worden gegeven voor m.e.r.ts waarbij de
volleclige procedure van het wetsvoorstel wordt gevolgd. Dit zou namelijk
problemen kunnen geven voor de m.e.r.rs Oost-West baan vtieg\relil Beek en
Opslag radio-actief afval
Overigens heb ik er bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer op gewezen, dat. indien er na het inwerkingtreden van de wet
op vrijwillige basis "verkorte m.e.r.'s" of andere onduidelijke varianten
zullen worden uitgevoerd, er geen beroep gedaan zal kunnen worden op de
commissie.

Uw opnerkingen over het volwaardig uitwerken van alternatieven heb ik onder
de aandacht gebracht van het bevoegd gezag in de betreffende gevallen.
Graag spreek ik de hoop uit, dat ook in de komende periode uw comnissie
kritísch zal blijven toezien op de wijze, v/aarop alternatieven worden
uitgewerkt en gepresenteerd bij toekonrstige m.e.r.1s.

Het heeft mij verheugd dat u in komende toetsj.ngsadviezen duidelijk melding
zult maken van inspraakresultaten en (arnbtelijke) adviezen en ook uit zult
laten komen aan welke oprnerkingen extra aa¡rdacht is besteed.
Het bevoegd gezag zal hierdoor beter in staat zijn om zich te concentreren
op de belangrijkste aandachtspunten van het MER en de daarover uitgebrachte
adviezen en inspraakresultaten.

De herkenbaarheid van het MER is eveneens een zaak ctie in de komende perio-
de aandacht verdient. Voorkomen moet worden, dat het MER zodanig in pro-
jectnota's ot andere stukken wordt verweven, dat de vergaarde nil-ieu-infor-
matie slechts met de nodige moeite daaruit kan worden gedestilleerd. In de
praktijk zal moeten blijken of het noodzakelijk is op dit punt regels te
stellen.
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Naar aanleidlng van uw opmerkingen orntrent een eventueel onderzoek op het
gebied van de evaluatie-achteraf kan ik u berichten, dat, het in de
bedoellng ligt o¡tr in de loop van 1985 een dergelijk onderzoek van start te
doen gaan.

Tot slot spreek lk de hoop uit, dat ook in de komende periocle het optreden
van uw corn¡nissie bij allen die bíJ n.e.r. betrokken zijn waardering zal
oogsten.

Hoogachtend,

De Mj.nist,er van Volkshuisvesting,
Ruinrteli jke Ordening en Milieubeheer,

n, .NJ.JLos

dlr. P. li¡inçen¡ius





MILIEU EFFECTRAPPORTAGE

29

JMRVERSLAGVAN DE
VOORLOPIGE COMMISSIE
VOOR DE MILIEU-
EFFECTRAPPORTAGE
OVER HETJAAR 1984

M inrstene va n volkshursvesting, Ru imtel ilke Orden ing en Milreubeheer

Mrnistene van l¿ndbouw en Vrsserrl



ublikatie van het Ministerie van
olkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
n Milieubeheer
'opyr¡ght: O 1985, Staatsdrukkerii- en

's-Gravenhage
f 12,50. Exemplaren van deze

itgave uitsluitend te bestellen door
ooruitbetaling op g¡ro 751 , t.n.v.
ristributiecentrum Overheidspublikaties,
'ostbus 20014, 2500 EA 's-Gravenhage,
nder vermelding van ISBN 90 346 0559 0

;en lijst van eerder in deze reeks verschenen
itgaven treft u aan op de laatste bladziide
an deze publikatie



voorlopige commissie voor de milieu-eff ectrapportaþe

De minister van Volkshuisvesting,
Ruímtelijke 0rdening en Milieubeheer
Llr . P. Winsenius
Postbus 2095 I

2500 EZ rs-Gravenhage

uw kenmerk uw br¡el ons k€nmerk V7 84 / Sf. / 13.4

onderuefp Jaarverslag van de vcmer ut,""nt,28mei 1985

In overeensEemning met artikeL 77 b van het ontwerp van
Wet tot uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage)
heeft het presidium van de Voorlopige Courrrissie voor de rnilieu-
effectrapportage (VCmer) het genoegen u hierbij het jaarver-
slag over 1984 aan te bieden.
Het betreft het tweede jaarverslag van de werkzaamheden van
de VC¡rer volgend op het jaarverslag dat de periode vanaf de
datum van haar installatie op l5 december l98l tot het einde
van 1983 omvatte.

Het afgelopen jaar legde prof. dr. W. Maas, om gezondheids-
redenen, zijn functie neer als plaaEsvervangend voorzitter.
Prof. Maas overleed op 6 februari 1985 in Brunssum. Op deze
plaats wil het presidium van de VCmer graag rnelding maken van
de bijzonder constructieve ro1, die prof. Maas vervulde ín
de opbouw van het aandeel van de VCmer in het m.e.r.-proces
tijdens het inÈerinbeleid rot juni 1984.

Onder verwijzing naar artíkel 3 van de beschikking rot in-
stelling van de Voorlopige Commissie voor de milieu-effect-
rapportage (DGMH/B nr. 34787) d.d. I5 december l98l zall,
overeenkomscig de áfspraak met uw ambtenaren, dít jaarver-
slag kunnen worden gepubliceerd in de MER-reeks als nr. 29.

drs. J.J, Scholten
secre tar is

dr. J. Spaander
voorz i t ter

secretar¡asl steronbos l ulrscht relofoon 030 - 331 449 ôf ogo - 742g92 postbus 234s, 3s0o GH utrechl
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JMRVERSLAG VAN DE VOORLOPIGE COMMISSIE VOOR DE MILIEU-

EFFECTRAPPORTAGE OVER HET JAAR 1984

I. SAI,IENVATTING

DÍt verslag is het tweede jaarverslag van de VCmer en behandelt

hetjaarlgs4.Heteerstehadbetrekkingopdeperiode15decenber
1981 tot eind 1983.

In 1984 is de Vcmer verzocht adviezen ult te brengen ten'aanzÍen van

zesprojecten.Hierbijbevindtzj.e]nheteerstetoeEsÍngsadvies
volgens een formele m.e.r.- procedure' Het betreft de drie advi'ezen

voor richtlijnen:

- l4ER Locatie afvalstort Midden-IJssel aan de Raad van het GevTest

Midden-IJssel.

- MER C -deponie op de Maasvlakte aan het openbaar Liehaa¡n Rijnrnond,
2

coördinerend overheidsorgaan.

- MER Geluídhinderrecreatleterrein(en) in het Stadsgewest Breda aan

het Dagelljks Bestuur van het Stadsger^test Breda'

De twee toetsingsadviezen:

- Projectnota/MER Grevelingenmeer zout of zoet aaî de MinÍster van

Verkeer en l,Iaterstaat (VenW) .

- Projectnota/MER Grootschalige locatle voor de berglng van

baggerspecie ult het benedenrivierengebled aan de Mlnlster van

VenI,I.

Daarnaast zijn rnet betrekking tot het milleu-Ínvloedenrapport (MIR)

inzake een l-uchtscheidings- en een gasmenginstaltatle van de Gasunie

bij VÍlsteren (gemeente Onnnen) aanbevelingen voor de lnhoud van dit

MIR uitgebracht aan het College van GS van Overijssel'

In 1984 heeft het secretariaat van de VCner een bureaustudie

verricht over m.e.r. op het niveau van een structuurschema aan de hand

van het structuurschema Drink- en Industrlewatervoorziening. De stand

van zaken hlervan 1s weergegeven in paragraaf 3'2'
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De ervaringen opgedaan door de VCmer in het jaar I9B4 leveren een

aantal nj-eur¡e leerpunten op die van belang kunnen zijn bíj de verdere
ontwikkeling van m.e.r. :

- Tot eind 1984 zi-jn de adviezen voor richtli:inen in alle gevallen
binnen de door het wetsonthrerp sesteld,e ternijn uitgebracht.

- OverheÍdsinstanties hebben moeite ls ternijn voor vaststellÍng van

de richtlijnen te halen. Slechts in een geval werd deze termÍjn -
door bÍjzondere omstandigheden - (ruim) overschreden.

- De VCner betrekt bij haar toetsing van een MER de resultaten van de

inspraak en van (andere) advisering. Zij heeft daarvoor een maand

extra de tijd. Deze ternijn is onder bepaalde voorwaarden

voldoende (zie 4.5.1.)
- Het zaL de duidelijkheid in de verdere procedure bevorderen, indien

het bevoegd gezag bij het geven van richtlijnen (volgens artikel
{fn, eerste lid van het \¡retsontwerp m.e.r.), zo duÍdelijk nogelijk
vastlegt welk doef de initiatíefnemer met het project voor ogen

heeft en wat de hardheid (status) is van de te nemen besfuiten
r¡/aarvoor het MER wordt opgesteld.

- Door een tussentijdse wijziging van de procedure (ex artikel 77e)
is de elndverantwoordelijkheid voor de vaststeLl"ing van de

sanensteTling van de werkgroep van de vcmer bij bevoegd gezag

gekoruen. De openheid van de nieur+e procedure schept voldoende
waarborgen tegen aantasting van de onafhankelíjkheÍd van de te
benoemen deskundigen.

Indien het bevoegd gezag niet voortvarend de samenstelling van een

werkgroep vaststelt, kan diL de adviseringshTerkzaamheden

belemmeren. Zo nodig is te overwegen in artikel 77e een regelÍng
op t.e nemen die bevoegd gezag bindt aan een termijn terzake.

- In L984 is voor de tweede naal -bij het project MIR

luchtscheidingsinstallatie vilsteren- nedewerking verleend aan een

verkorte procedure. voor het vooroverleg. Door het achterwege

blijrzen van inspraakmogelijkheden en door een (te) hoge ttjdsdruk
op betrokkenen, kan de zorgvuldigheid en de openheld van het
vooroverleg te kort r¿orden gedaan.

Het presidium van de VCmer is dan ook voornemens geen medewerking

meer L.e verlenen aan ad hoc verkorte procedures.

- BÍj de toetsing van het MER Grevelingenmeer zout of zoet en het MER

Berging baggerspecie bleken beide rapporten in het algemeen van

-3-
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goede kwaliteit. Een zwak punt bij beide gevallen was echter dat

een van de reêe1 te beschouwen aiternatieven nlet gelijkwaardlg aan

de andere was uitgewerkt. In het MER Berging baggerspecie betrof

dÍt het alternatief waarbij de beste bestaande nogelijkheden voor

de bescherming van het mll-ieu worden toegepast (artikel 41ir tweede

1id van het wetsontwerp). Het verdient aanbeveling bij toekomstlge

m.e.r.rs extra aandacht te schenken aan een volwaardige uitwerking

van dit zogenaamde urilieu-vriendelijke alternatief '
- Milieu-onderzoek fs voor beide getoetste MER'en verricht. Het

betreft vee1a1 ontwikkellngs-onderzoek, dat zonder m.e.r. ook had

moeten plaatsvinden.

- Bij de toetsjng van een MER neemt een werkgroep van de vcmer

zorgvuldlg kennis van alle resultaten van insptaak en andere

advisering en vergelijkt deze met haar voorloplge oordeel, gevormd

tLjdens de perlode van inspraak. In haar toetsingsadvies over het

MER Grevelingenmeer zout of zoet heeft de werkgroep niet de

luistheid van lndivtduele opmerkingen besproken. Ook werd geen

bronvermel-ding gegeven. Deze presentatie kan bíj betrokkenen ten

onrechte de Índruk wekken, dat aan hun oprnerkingen nlet voldoende

aandacht is besteed.

Het presÍdÍum is daarom voornemens in komende toetsingsadviezen

duidelijk urelding te naken van de lnspraak en de (ambtelijke)

adviezen en ook ult te laten komen aan welke opmerkingen extra

aandacht is besteed.

- Het MER Grevelfngenmeer zout of zoet bevat naar de menlng van de

VCmer over een van de drle beschouwde alternatieven onvofdoende

nilieu-informatie on een gefundeerd beslujt te kunnen nemen . I{et

l-s aan het bevoegd gezag te bepal-en welke betekenls zlJ hieraan

hecht in het licht van de te nemen beslissingen en in hòeverre

daarvoor akLie, in de vorm van vergaring van nadere informatiet

gewenst is.
In het besluit za1 het bevoegd gezal (conforn artíkel 41ai van het

hretsontl{terp) haar overweglngen'ter zake geven.

- De MERren die 1n 1984 zijn getoetst, vormen befde een onderdeel van

een projectnota. In belde projectnotats/MERten zfju de nllleu-

aspecten verúreven met andere aspecten. Het MER-onderdeel van het

rapport lnzake de Berglng baggerspecie voldoet nog het, best aan

eisen van herkenbaarheid. DÍt kornt omdat onderdelen van een MER
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zeer samenhangend zLjî ondergebracht in daartoe duidelijk
herkenbare hoofdstukken en paragrafen volgens de systematiek van
artikel 41i, lid I van het wetsontvrerp.

veel informatie in werkrapporten, mede gemaakt voor de opstelling
van een MER, Ís onontbeerlijk voor de beoordeling van de juistheid
van de rnÍlieu-informatie in het MER. Het Ís dan ook wenselijk deze
werkrapporten te beschouwen a1s behorende bij het MER eî ze tijdig
beschikbaar te ste11en.
De werkzaamheden van de vcmer in L9g4 leverden enkele

aandachtspunten op voor rnogelijk nader ¡nirieu-onderzoek (zie
paragraaf 4.8).

1.1. SUMMARY

The second annual report of the provisional connission for
Environrnental rmpact Assessment (pc ur¿) covers the year 19g4. The

first annual report included the period fron the date of installation
of the Commission (15 December lggl) till the end of 19g3.
rn 1984 the PC ErA was requested to give advices on slx projects.
Three advlces concerned the substance of guidelÍnes for the followlng
Environmental Ûnpact Statements (EIS) :

- the location of a sani.tary 1andfil1 in the region Midden-rJsse1, to
the Council of the region Midden-IJssel,

- a secure landfill for hazardous (mainly lnorganlc) v/aste on the
' Maasvlakte to the ExecutÍve committee Rijnnond (openbaar LÍchaam

Rfjnmond), the coordlnatfng competent authority,
- locatÍons for motorcross country (noise nuisance outdoor

recreation) sites ln the region Breda to the Executive Board of the
region Breda.

Two advices pertained to the review of EIS's:
- the policy decision on the choice of creating either a fresh or a

salt r^¡ater lake Grevelingen, a former estuary in the southwestern
part of the Netherlands to the Minister of Transport and publÍc
Iriorks,

- a large near-shore or off-shore location for the controlled
deposítlon of contaminated dredged sludge from the Rotterdam port

-5-
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area to the Minister of Transport and Public Works.

AparÈ from the above:mentioned advices Èhe Pc EIA has given

recommendationS for the contents of a specfal environmental fmpact

reporL (EIR) concernÍng the construction proposed by the N'V'

Nederlandse Gasunfe of a plant producing nitrogen by exEraction from

air for the purpose of mixing with natural gas to the Provlncial

Governnent of the province Overijssel.

In 1984 the scretariat of the Pc EIA rnade good progress with a

desk study on environmental Ínpact assessment at the policy and

planning leve1 by example of the national physical planning scheme for

drinking and lndustrial water supply. The present state of the study

is described Ín section 3.2 of this report.

The experiences of the Pc EIA durlng the year L984 yíelded the

followlng points of interest whÍch can be of importance to the ongoing

development of EIA in the Netherlands:

- Until the end of 1984, on all occassions the Coumission was able to

subnit advlce on guÍdelÍnes within t.he tine-limits stÍpulated in

the bÍl1.
- Competent authorÍtles are straÍned in staying wfthin the tlme-

limits for issulng the guÍdelines. However, only ln one case the

tlne-lÍnlt was exceeded due to speclal clrcr¡mstances.

- In the review of an EIS the Pc EIA also takes Ínto account the

comments and advices i¡hich are submitted to the conpetent authority

ln the course of the public particLpatlon process by fntere6ted

parties and the legal1y appointed (governmental) advlsors. In

order Èo take note of these comments and advices the Pc EIA has one

extra nonth of tine available. This nonth is sufficlent if certain

conditions are met (refer to section 4.5.1 of this report)..

- The quatÍty of the EIA procedure ¡¡111 improve if the competent

authority defines in the issued guidellnes as expllcitJ-y as

possible the goal of the project and the l-egal status of the

decísfons to be made

- An anendment of the bill on EIA has laÍd the final responsibllity

for the conposit.ion of a panel (worklng group) of the Pc EIA wlth

the competent authority. The openness of the nevt procedure
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probably guarantees sufficiently trre independency of the appolnted
experts. rf, however, the competent authority hesitat.es in
appointÍng the whole panel as proposed by the chairman of the pc
ErA the activitres of the panel can be obstructed. rÈ may be
necessary to consider, for ÍnclusÍon ín the bi11, a regulation on a
Ëime-linit for the competent authority to decide on the cornposition
of the total panel of independent experts.
The PC ErA coorporated Ín 19g4 -on the project ErR nÍtrogen plant-
again in a shortened ErA scoping procedure. Due to the elimination
of the public input and because of the parties involved being ( too)
pressed for time Ín the shortened scoping procedure the carefulness
and openness of the scoping-process can be hanpered. Therefore,
the chairmen of the pC EIA intend to not coorporate anynore in ad
hoc shortened procedures.

rn the review of the ErA Lake Greveringen and the Ers on dredged
sludge fron the RotÈerdarn port area it was found that both
document.s in general appeared to be of hÍgh quality. However, a
weakness of both Ersfs 

'¡as 
thaË an important alternatlve received

insufficient attention in comparÍson to the other arternatfves
considered" rn the Ers on dredged sludge thrs concerned the
alternative offering the best prospects of protecting the
environrnent ( section 41i, subsection 2 of the bill) . It is
recommended to pay special attention to thfs so caIled
environmentalJ-y preferable arternative so that it wir_l receive a
more thorough elaboration Ín future EISrs.
Environruental- research has been done for both completed Ersrs.
Mostly, this concerned research needed for the developnent of the
Project. The execution of this research would have been mandatory
also without the application of EIS.
rn reviewfng. Ers panels of the pc ErA pay scrupulous attention to
all results of the public revÍew of the Ers and. to the advlces
subnnitted by the legally appointed (governmental) advisors. In the
revie¡^r on the report of the Ers Lake Grevelingen the panel did not
dl-scuss the relevance of alr individual remarks, neither did the
panel quote sources of the various remarks that were.díscussed.
This presentation can create the Ímproper lnpression that the
comments and advices did not receive full attention. Therefore, in
future review documents all reactions wÍ1r. be listed whereas
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partlcular reference will be made to those remarks whlch are

discussed in the review.

In the oplnion of the Pc EIA, the EIS Lake GrevelÍngen presented

insufftcient information on the envlronmental irnpacts of one of the

three alternatlves. The competent authority has to value the

importance of thfs lack of inforrnatlon in view of the decisions to

be taken and Èo whÍch extent further infornation has to be gathered

before taking the decl-sion. The conpeten! authortty w11-1 have to

present the partlcular rationale in the decislons '
The two EISrs t¡hich were reviewed in 1984 are integrated in a

docr¡ment covering a scope broader than the environmental interest'

In both docr¡ments the environrnentaL aspects are intermixed with

non-envlronmental aspects. The EIS section of the report on

dredged sludge fron the Rotterdam port area satlsfied conParatively

best the legal- requirenents of being separatel"y recognizabLe, The

reason for this is that the speclfic requirements for the content

of. an EIS according to section 4li, subsectfon I of the bll1 are

presented ln thls docu¡ûent as clearly identifiable chapters and

sectÍons.
Much of the lnfor¡oatlon in technical working doctrments, developed

partly for preparing the EIS, is inevitable necessary to verify Ehe

sclentific basis for the fnfornation Presented in the EIS. It is

desirable that these technical ldorklng documents are considered

forrnally as annexes to the EIS. These annexes should be aval-lable

for revÍew from the start of the perÍod of publlc revier¡ of the

EIS.

on the basls of the advl-ces prepared by the connÍssionr some points

of interest for environmental research are noted (refer to sectlon

4.8 of thls report).

-8-



I

2. INLEIDING

Op 21 nei 1981 werd het ontwerp van lriet tot uitbreiding van de
I,Iet algemene bepalingen mÍlieuhygiëne (Regelen net betrekking tot
mi1Íeu-effectrapportage) bij de Tweede Kamer ingedfend. Ter
voorbereiding van de definitieve wettelijke regeling werd
-overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer_ besloten vanaf deze dattrm
een interimbeleid inzake rnilieu-effectrapportage (rn.e.r.) te voeren.
Ti jdens het lnterinbeleid wordt gehandeld alsof het r^retsontr^7erp
I^tetskrachË heeft. 0p deze wijze kan het ontq/erp van wet in de
praktijk worden getoetst en kan nader inzicht worden verkregen Ín de
mogelijke wÍjzen van uitvoering. rn het kader van het interinbeleid
werd op 15 deceurber l98I per besluir DGMH/B/nr. 34717 d.e Voorlopige
commÍssie voor de rnilieu-effectrapportage (vcrner) gelnstalleerd door
de toenmalige staatssecretarissen van volksgezondheid en Milieuhygiëne
(venlt) en van cultuur, Recreatie en Maatschappelrjk werk (cRM),
mevrouw mr. J.J. Larnbers-Hacquebard en de heer H.A. de Boer. Bij haar
Ínstallatie kreeg de vcmer tot taak in de gevallen die zijn aangehTezen

door de Ministers van venM en cRM (of hun opvolgers) tijdens het
Ínterirnbereid, (in overeenstemming met het desbetreffende bevoegde
gezag) dat bevoegd gezag van advÍes te dÍenen met betrekking tot:
a) richtlfjnen Ínzake de inhoud van een op te sÈellen nilieu-

effectrapport (MER) -artikel 41m, eerste lid van het ontwerp van
wet Ínzake m.e.r.

b) <fe inhoud van een opgesteld MER -artlker 4rw van het r^Tetsontwerp.

De vcmer besraat uit een groep van 106 deskundlgen (qte bijlage
1). zij stond in 1984 onder leiding vân een voorzitter en twee
plaatsvervangende voorzi-tters. Dr. J. Spaander en prof. dr. J.I.S.
Zonneveld zetten gedurende l9g4 hun taak a1s voorzitter,
respectievelijk plaatsvervangend voorzítter voort. prof. dr. h¡. Maas
moest uredio I9g4 om gezondheídsredenen zijr- funktÍe van
plaatsvervangend voorzitter ter beschikking stellen. Zijn plaats werd
in oktober 1984 ingenomen door drs. H.G. ouwerkerk. De voorzftter of
een van beide plaatsvervangende voorzitters vervullen het
voorzitterschap van de werkgroepen voor de afzonderlijke projecten.

9
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De VCner wordt ondersteund door een secretariaat. De V0mer is
gehuÍ.svest in Utrecht.

Het aanstelllngsbesluit van de VCmer stelt dat de Conmissie een

jaarverslag uitbrengt aan de Mlnisters die eerste verântwoordeltJkheÍd

dragen voor het wetsont\^7erp inzake m.e.r. Het eerste volledige
jaarverslag van de Commíssie is ultgebracht a1s numner 15 Ín de MER-

reeks, een publikatÍereeks van het MinÍsterÍe van Volkshuisvesting,
Rutrntelijke Ordenlng en Mllieubeheer en het Ministerie van Landbouw en

Visserij met betrekking tot ¡nilieu-effectrapportage. Het onvatte de

gehele perlode vanaf de datum van haar instelling op 15 decenber 1981

tot aan het einde van 1983.

Het onderhavíge docr.rment is het tweede jaarverslag. Het geeft in
hoofdstuk 3 een kort en feitelíjk overzlcht van de \derkzaanheden van

de VCner. 0p hoofdstuk 4 ligt de nadruk van dlt rapport. Het bevat

de evaluatle van de ervarÍngen van de VCrner in 1984 net de uitvoerlng
van mre.r. tljdens het interirnbeleid, dit voor'zover het onderwerpen

betreft dÍe in aanvulllng op de inhoud van het eerste jaarverslag de

aandacht verdienen. Daarna wordt in hoofdstuk 5 een korte beschouwing

gewijd aan nogelijke toekomstÍge ontwlkkelingen van m.e.r. en de ro1

van de V0rner daarblj. In een zestal bljlagen Ís nadere informatie

opgenomen.
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3. OVERZICHT VAN DE TIERKZAAMHEDEN VAN DE VCmer

3.1. Adviezen

In 1984 is de VC¡ner verzocht adviezen uit te brengen ten behoeve
van een zestal (lnterimbelelds)projecten. Deze adviezen zíjn:
- Advies voor richtlijnen MER Keuze van locatÍe( s) voor het

gecontroleerd storten van afval in het overijsselse deel van het
Ge'rest Midden-rJssel (verder afgekort. tot: MER Afvalstort Midden-
rJssel), uitgebracht op 27 juni I9g4 aan de Raad van het Ger^rest

Midden-IJssel.

Toetsingsadvies MER Keuze Grevelingenmeer zout of zoet (verder
afgekort tot¡ MER Grevelfngenmeer), uítgebracht op 27 novenber 19g4

aan de Minfster'van Verkeer en I,iaterstaat (VenI,I).

Á^anbevelingen voor de inhoud van het milÍeu-invloedenrapport. inzake
een luchtseheidings- en een gasmenginstallatie dte de N.V.
Nederlandse Gasunie wi1 vestigen op het landgoed vilsteren
(gemeente Ommen) (verder afgekort tot: MIR

Luchtscheidingsinstallatie vilsteren), uitgebracht op 4 deceober

L984 aan het college van Gedeputeerde staten van de provi.ncie
Overij ssel .

Advies voor richtlijnen voor het MBR locatle-onderzoek
(sub)regionale geluidhinderrecreatieterrein(en) in het stadsgewest
Breda (verder afgekort tot: MER Geluidhinderrecreatie Breda).

Toetsingsadvíes over de projectnota/MER grootschalige rocatie voor
de bergÍng van baggerspecie uit het benedenrivierengebied (verder
afgekort tot: MER Berging baggerspecle).

Advies voor richtlijne4 MER C--deponie op de Maasvlakte (verder
afgekort tot MER Cr-deponie).2

L
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De laatstgenoemde drie adviezen ziin afgerond en uitgebracht in
het begin van 1985 aan respectievelijk het Dagelijks Bestuur van het

Stadsgewest Breda (op 22 januari 1985) r de MÍnister van Verkeer e¡t

I{aterstaat (op 31 januari 1985) en het Dagelijks Bestuur van het

Openbaar Llchaarn Rijnrnond, coördinerend overheidsorgaan (op I februarl

r98s).

Aanbieding op 30 novernber 1984 van het eerste toetsingsadvies van de

VCmer in het L,ader van het interimbeleid voor m.e.r. door de voorzítter
dr. J. Spaander, aan de Directeur-Generaal voor de trüaterstêat,

ír. J. van Diihoorn, díe daarbij optrad nanens de Ìiinister van Verkeer

en lùaterstaat.

-t2-



-12-

Bij het MIR LuchtscheidingsÍnstal-latie, ís de vooroverlegfase
niet geheel verlopen volgens de procedurele vereisten díe worden

gesteld door het \^/etsontr{erp m.e.r. De VCner heef t in de geest van

het ontr^rerp van r¡et aanbevelingen voor de inhoud van het MrR

uitgebracht. Ook heeft Gedeputeerde staten van overijssel richtlÍjnen
gegeven met betrekking tot de inhoud van de milieu-
invloedenrapportage. Bekendrnaking van het voornemen tot mi1Íeu-
invloedenrapportage heeft even¡¡el niet plaatsgevonden, waardoor niet
een ieder in de gelegenheid is gesteld opurerkingen te maken over het
geven van richtlijnen inzake de inhoud van het betreffende milieu-
rapport. Bij de verdere gang van zaken zaL wel geheel worden voldaan
aan de procedurele en inhoudelijke vereist,en van het. ontv/erp van wet

m. e. r.

In bijlage 2 bij dit jaarverslag wordt een nadere besehrijving
gegeven van de ÍnÈerfmbeleídsprojecten. rn deze bijlage wordt ook de

samenstelling van de bijbehorende werkgroepeû vermeld.

In hoofdstuk 4 wordt gebruik gemaakt van de ervarÍngen
opgedaan aan de hand van eerder genoemde adviezen voor
ervaringen betrekking hebben op het kalenderjaar I9g4.

dle zl jrt
zovet deze

3.2. Bureaustuclie m.e.r. op beleidsplanniveau

Tijdens de proefnemingen met m.e.r. in de perlode voorafgaande
aan de indiening van het wetsontwerp ( 1977 tot 1979) is geen ervaring
opgedaan rnet het opstellen van rnilíeu-effectrapporten ten behoeve van
planologfsche kernbesli-ssingen (p.k.b.) of van beleidsplannen op

soortgelijk, niveau.

Bij de m.e.r. I'laterwinning Zuid-Kennemerland, gestart eind L979, is
een pogÍng daartoe gedaan. Daarbij bleken zich echter problenen voor
te doen omtrent de ten aanzien van het' MER te volgen koers, zoals
blijkt uit het evaluatierapport van de mi1Íeu-effectrapportage
rrWateri¿i.nning Zuid-Kennemerlandtt (MER-reeks no. 14, I9g3).
Deze problematÍek r¡/as voor de voorzÍtter van de vcrner aanleiding in
L982 de toenmalige staassecretari.s van volksgezondheid en
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Milleuhygiëne, mevr. mr. J.J. Lambers-Hacquebard, voor te stellen een

bureaustudie uit te voeren or¡ ervaring op te doen met de opstelling

van een advies voor richtlijnen voor een MER ten behoeve van de

beslultvormlng op heÈ niveau van een atructuursche¡¡a. De

staatssecretaris ging er mee akkoord dat deze studie in eerste aanleg

betrekklngzouhebbenophetstructuurschemaDrink-en
Industriewatervoorziening ( SDIV) .

Door een beperkte personel-e bezetÈlng kon het secreÈariaat pas fn

de loop van 1983 een feitelijk begin maken met deze bureaustudie. In

maartlgS4besloothetpresfdiurnhe!secretarÍaattesteunendoorten
behoeve van deze studie een werkgroep in te stellen'

In de perlode van eind rnaart tot elnd augustus 1984 heeft een vijftaL

vergaderíngen van deze l¡¡erkgroeP plaatsgevonden' De aktiviteiten van

deze werkgroep hebben geresulteerd in een intern werkdokument'

TiJdensdewerkzaanhedenvandel^'erkgroepvandeCormisslebleekdat
er behoefte besEaat aan geschikte effectvoorspellingsmethoden, die op

hetnlveauVêflÛI.êof.tenbehoevevangenstruc'tuurschemagebrulkt
zouden kunnen worden. Deze constatering door de werkgroep hras

aanleÍding tot het indienen van een verzoek blj de Ministeries van

VROM en van LenV voor aanvul-lend onderzoek' Als gevolg van dlt

verzoek kreeg het Centrr¡m voor MiLieukunde der Rijksuniversiteit

Leiden (CML) 1n september 1984 opdracht tot de ultvoering van dit

onderzoek.

Na voltooilng van het onderzoek door het CI}IL (begfn 1985) zaL deze

bureaustudie worden afgerond.

I{etpresidiumvandeVCmerlsvoorneúenshaarbevindingenmet'
deze bureaustudie aan de beide Mlnisters mede te delen' Naar

verwachting zai dit in de loop van 1985 geschieden' Het Presidium zou

het, ter concretisering van de opgedane ervarfngen' biJzonder

toejuÍchen a1s in het kader van het interinbel'eid nog een m'e'r' zou

kunnen worden uitgevoerd in een concrete sÍtuatie met betrekking tot

de opstelling of herziening van een feÍteLlJk bel-eidsplan'
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3.3. Overige werkzaamheden en contacten

rn 1984 hebben de leden van het presidlura en het secretariaat van
de vcmer een bÍjdrage geleverd aan een aantal semÍnars en
begeleidingscomnl-ssies. Tevens heeft het secretariaat met bezoekers
uit het buitenland van gedachten gewisseld over de organisatorische
opzet van m.e.r. en de ro1 van een comnissie van onafhankelijke
deskundigen daarbÍj. Deze aktiviteiten zÍjn vermeld in bÍjlage 3 van
dit verslag.

4. ERVARTNGEN vAN DE vcmer MET m.e.r. TUDENS HET TNTERTMBELETD

De vûner heeft sinds haar installatie in december l9g1 tot eind
1983 zes adviezen uitgebracht. rn l9g4 kwaro daarbij de voorbereiding
en uit¡¡erklng van nog eens zes advlezen. Negen. van dêze adviezen
hadden betrekkÍng op de opstelllng van richtlijnen voor de inhoud van
een MER (inklusief de MIR!en i.nzake de aardgasontzr¡avelingsinstallatie
te Emmen en de LuchtscheidingsinstallatÍe VÍlsteren). De drie overige
advfezen betroffen toetsingsadviezen. Hierbij bevond zich ook het
toetsingsadvies over het MIR inzake de aardgasontzrvavelfngslnstal-latÍe
te Exnmen. Eind 1984 was het toetsÍngsadvies inzake het MER BergÍng
baggerspecie nog in bewerkfng.

De ervaringen van de vcner, in het bijzonder ten aanzfen van de.

opstellfng van toetsingsadviezen, zijn dus nog van beperkte omvang.

NietternÍn leverden de verrichte adviseringswerkzaamheden enkele
aspecten. op dle van belang kunnen ztjn blj de verdere ontwikkeling van
m.e.r. Deze aspecten zijn hÍeronder aatrgesiipt op evaluerende wijze,
waarbij ingehaakt wordt op aandachtspunten die ook a1 in het eerste
jaarverslag van de Comrnissie de aandacht kregen.
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4. l. Voo r-informatie voor het begin van een n.e.r.

Volgens het wetsontlterP m.e.r. (ex artÍkel 41k) dient een

lnitlatief¡Ìemer het voornenen tot uftvoering van een n.e.r.-pllchtfge
aktlvÍteft schrlftelfjk nede te delen aan het bevoegd gezag. De

inhoud van deze rnededellng dÍent voldoende voor-informatfe te

verschaffen over de betreffende aktiviteit.
De ervaring tot nu toe:is dat blj deze voor-infornatle veelal- een zo

duidelijk nogelijke beschrljvlng van het doel van de âktivfteit

ontbreekt. Dit punt deed zich biJvoorbeeld blj de m.e.r.

Grevelingenmeer voor ( zie 4.3.2).
De initiatiefnemer zou Ín bedoelde mededellng reeds het gestelde doel

zo concreet nOgelÍjk Íioeten verwoorden. HeL is volgens het presidiun

van de vcner doelmatiger, dat daarover zo nodig discuesÍe ontstaat

tljdens het vooroverleg dan dat later uit het opgestelde MER blfjkt'

dat het project en het MER daarover te vaag zljn gebleven. Tenmfnste

zotr het bevoegd gezag het doel van het proJect (voorloplg) noeten

definiëren in de door hern vastgeotelde richtlijnen.

De definitie van het doel van een aktlviteit hangt nauw sanen met

het aangeven van de beslulten len behoeve !¡aarvan het MER wordt

opgesteld en de ínschakellng van de instanties dÍe bevoegd zijn de

uiteindelljke besLuiten te nemen voor het daadwerkelfjk ten ultvoer

brengen van de aktivlteft:
In dit verband ontsponnen zÍch Zov.iel ln de werkgroepen van de VCmer

met betrekking tot het MER AfvaLstort Mldden-Ussel als in die voor

het MER GeluidhtnderrecreaÈie Breda dlscussies over de status van de

beslulten waarvoor -het MER v¡erd oPgesteld. De status van een besluit

van een (stads)gewest is afhankeliJk van de bevoegdheden die door de

verschlllende betrokken gemeenten aan het (stads) ge\dest ztJn

overgedragen. In befde gevallen fs niet echt sprake van overdracht

van concrete bevoegdheden die tot de uiteindelijke beslfsslng voeren,

maar gaat het om niet-bindende werkafsPrakenr op grond \{aarvan mag

worden aangenomen, dat de betreffende geneenten de door het

(stads)gewest genomen besluíten zullen opvolgen. Het is nlet

uitgesloten dat m.e.r. in dergellJke gevallen (slechts) dienst doet

a1s mÍdde1 om een (zo goed rnogelljke) overeenstenmlng tussen de
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betrokkenen te bereiken. De uÍteindelijke beslíssing over de

aktiviteiten en hun concrete nÍ1ieu-gevolgen, vindt dan op een ander
niveau plaats dan waarvoor het MER is opgezet.

In L984 zíjn tijdens de beoordelingsfase van de MER| en

Grevelfngenmeer en Berging baggerspecÍe en tijdens het vooroverleg
inzake de MER' en Geluidhinderrecreatie Breda en C -deoonie
voorlÍchtÍngsbfjeenkomsten gehouden ten behoeve van de inspr3ak. Het

r^Tetsontr^rerp n.e.r. spreekt zich niet uít over de wenselÍjkheid van
voorlichtingsbijeenkomsten. Het is de commissie gebleken, dat zij een

nuttÍge funktie kunnen vervullen, omdat tijdens deze bijeenkonsten
toelichtende infornatle hrordt verstrekt op vragen van derden. Hiermee

wordt reeds in een vroeg stadium een uitwisseling van gedachten en

argumenten tussen alle betrokkenen aangemoedigd, hetgeen de kwaliteit
van het m.e.r.-proces ten goede kan komen.

4.2. Samenstelling werkgroepen

Met de Nota van tr'ii jziglngen ( 16814, nrs., 7-B) van het
I^retsonthrerp, welke de Tweede Kamer op 2l ¡naart 1984 is aangeboden, fs
de procedure tot de vaststelling van de sanenstelling van een

werkgroep van de V0mer (ex artikel 77e) enigszÍns gewijzigd.
Voordien vormde de voorzitter van de VCmer, na overleg met de

plaatsvervangende voorzitters, een werkgroep die aan bevoegd gezag de

adviezen namens de vcner uitbrengt in het kader van de betreffende
m.e.r. Doo'r consultatíe van bevoegd gezag èn inttiatÍefnemer werd
nâgegaan of de leden van de werkgroep, alsmede de advi.seurs die de

werkgroep bijstaan en die geen 1id zijn van de comnfssie,
daadwerkelijk a1s niet betrokken waren te beschouwen.

In de

Commlssie,

voordracht

werkgroep.

vast. Het

voor zi t ter

voorgestelde nieu¡.¡e procedure doet de voorzj-tter van de

nâ overleg met de plaatsvervangende voorzitters, een

aan bevoegd gezag over de mogelijke samenstelling van de

Het bevoegd, gezag stelt de samenstelling van de werkgroep
bevoegd gezag kan daarbij slechts van de voordracht van de

van de Commissie afwijken, indien de betrokken deskundlge
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nLet aan de eis van niet-betrokkenheÍd (onafhankelljkheld) voldoet.

Dan zal- de voorziËler van de Commissie een andere deskundige moeten

voorstellen, die weJ. onafhankelijk is.

In de praktijk verschilt de nleuwe regeJ.lng nauwellJks van de

eerder gevolgde werkwijze. tlel betekent het, dat de

efndverantwoordelfjkheld voor de sapenstelJ.íng van de slerkgroeP btj
het bevoegd gezag is konen te J.iggen.

Indien bevoegd gezag zaI wiLlen afv¡fjken van de eerste voordracht van

de voorzitter van de Cournissle zal het dit noeten motlveren. Doordat

deze rnotiveringen openbaar zLJn, zaL bevoegd gezag extra 9og ¡Doeten

hebben voor op een mogelljke aantasting van de onafhankelljke positie
van de Comissie en de geloofwaardtgheid van hêar advÍezen.

Desondanks zaL er op moeten worden gelet, dat de nleur¡e regeling de

slagvaardigheid btJ de vornlng van een trerkgroeP van de VCner nlet
afrent. FormeLe besluiten van overheidsinstanties vragen nu eennaal

Èijd. Dlt speelt vooral bij gevallen waarbij neer dan een

overheidsinstantie bevoegd gezag is (zoal.s b.vi bij de MER Cr-deponle)

of waarbij het betreffende bestuur niet veelvuldig bijeenkont (zoal-s

bij sornnige Gewesten).

Het is net het oog op het voorkomen van ttjdverlies ven belang, dat de

vorming van een rüerkgroep reeds kan plaatsvinden tlJdens de perlode

van voorbereiding, die vooraf gaat aan de fornele start van een n.e.r.
Voor haar !¡erkzaanheden in de vret.telijke vooroverlegfase heeft een

werkgroep van de VCmer nu eenmaal de krappe ternijn van twee rnaanden

ter beschikking; daarvan nag geen tiJd verloren gaan door ' te lang

durende ambtelíjke procedures. Met het oog daarop 1s het belangrijk

dat het bevoegd gezag de sa¡nensteJ.ling van de werkgroeP volgens de

nieuwe regellng, vaststelt'binnen zeer korte tiJd na de bekendnaklng

van de start van de m.e,r. Eigenltjk zou daarvoor alsnog een termijn

in het hretsontwerp genoemd dienen te worden on rnogelijke vertragingen

te voorkomen.

In de gewijzÍgde opzet i$ gehandhaafd de passage ex artÍkèl 77e,

lid 6 waarbij de voorzitter van de Connnissíe de voordracht tot de

sauenstelling van de werkgroep nededeelt aan de lnitiatiefnemer, opdat

deze laatste ook kan aËtenderen oP evenluele betrokkenheid van

bepaal-de deskundlgen. Teneinde ook hier onnodig tljdverlies te
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vernijden, lijkt tret aan te bevelen, dat.bij de voorgestelde procedure

de initiatiefnemer zijn eventuele opmerkingen rechtstreeks aan bevoegd

gezag doorgeeft. DÍt kan dan ook daarmee rekening houden bij het

overleg met de voorzitter van de Co¡nmissie over de uiteindelijke
samenstelling ri/an de werkgroep.

Een werkgroep van de Commissie kan zich volgens artikel 77e, lid
5 doen bijstaan door deskundigen die geen 1id zijn van de ComnissÍe.

Volgens de huidige tekst van dit artikel zíjn het tweede en vierde 1id
van overeenkomstige toepassing. Het tweede en vierde lid hebben

slechts betrekking op leden van een werkgroep dle 1id zLjn van de

Co¡nmlssÍe en die niet rechtstreeks beËrokken zijn of zijn geweest bij
de aktivfteit of bij de alternatieven daarvoor of bij de betreffende
besluitvorming. Het derde 1id is níet van toepassing verklaard. Deze

formulering lijkt niet waterdicht. Ze Laat de mogelijkheid open, dat

bevoegd gezag zonder motivatie voorgestelde adviseurs van de werkgroep

afwijst. Deze onduÍdelijkheid zou kunnen r¡orden verholpen door ook

het derde lid van toepassing te verklaren ten aanzien van adviseurs.

In septenber 1984 heeft de VCmer een verzoek Íngediend bij de

eerstverantwoordelijke Ministers voor de m.e.r. het aantal leden van

de Comurísie nog hTat uit te breiden. De aanleíding tot dit verzoek

h¡as, dat de Cornmissie thans op sommige terreinen ovef geen of te

hreinig deskundige leden beschfkt. Dit verzoek is nog in behandeling.

4.3. Vooroverleg en inhoud van een MER

4.3. l. Algeneen

In de vooroverlegfase van de m.e.r. Cr-deponie heeft de

betreffende werkgroep van de VCner enkele schriftelijke vragen gesteld

aan bevoegd gezag over het betrokken project. Tot dan werden

dergelijke vragen in een urondeling overleg tussen de werkgroep en

bevoegd gezag aan de orde gesteld (zie vorig jaarverslag bJ z. L9). De

schriftelijke beantwoording door bevoegd Eezag, die daarvoor de
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ínitiatlefnemer AVR chemle had geconsulteerd, bleek ninstens

verduldellJkend te werken als het mondelinge overleg.

even

In het eerate jaarverslag (blz. 20) werd het voornemen

uitgesproken dat de VÇrner nog eens nader zou bezfen in hoeverre ln de

uit te brengen advÍezen voor rl-chtliJnen rneer eenduidig zou kunnen

worden aangegeven welke aandacht6Punten bfj de uitwerking van een MER

prÍoriteit verdienen. Tevens zou het 4angeven van de ge!¡enste mate

van detaÍ1 (nog) meer aandacht behoeven. BiJ de adviezen voor

richtlijnen inzake de MER|en Afvalstort Mldden-IJssel,

Geluidhinderrecreatie Breda en Cr-deÞonie alsmede bfj de aanbevelÍngen

voor de tnhoud van het MIR Luchtõcheidingsinstallatle Vllsteren werd

relatief veel aandacht aan deze. priorÍteltsstelllng en mate van detail
besteed. De ultvoerlng van het gestelde voornemen bleek goed mogelfjk

en líjkt een verbeterfng.

In paragraaf 3' 1. ls reeds vermeld dat bij de MIR

Luchtscheidfngsinstallatie VlLsteren tijdens de vooroverlegfaee werd

afgeweken van de m.e.r.-procedure. voor dit project werd een

soortgelijke aanpak gevolgd aLs ln 19S3 bÍi het Project van de

Nederlandse AardoLie l{aatschappÍi (NAM) betreffende de bouw van een

gasontzwavellngslnstallatle bij Emnen. De gunstige ervarfngen van de

NAM hebben naar verluidt de Gasunle bewogen ook een MIR op te laten

stellen. Aan de gevolgde procedure kleeft het bezwaar dat het de

betrokkenen onder een hoge tijdsdruk plaatst. Een werkwiJze dle ten

koste kan gaan van de zorgvuldigheld waarn¡ee in het vooroverleg moet

worden gewerkt. Bovendien ontbreekt hlerbtj de openheid uit het

wetteJ-ijk vooroverleg door heL achterwege blÍjven van de

inspraakrnogeli jkheld.

Het presidium van de VCner heeft in deze periode van interÍn-beleid
gaarne meegewerkt om deze MIR-procedure te beproeven, maar 1e op grond

van bovengenoemde bezwaren thans toch voornemens aan verdere verzoeken

tot nedewerking aan ad-hoc-procedures en verkorte procedures geen

nedewerking meer te verlenen.

Het is teyens verneLdenswaard dat ook in 1984 de uitgebrachte

advlezen met algemene overeenstemling van a1le l-eden van de

betreffende werkgroepen konden worden vastgesteld. De adviezen lúerden
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a1le binnen de vastgestelde terniJn ultgebracht.

4.3.2. Doel van de aktiviteit

Hiervoor is in 4.1 reeds vermeld, dat het doel dat de

initiatiefnerner beoogt te bereiken met zljn project bij de m.e.r.rs

tot nu toe veelal irnpliciet is aangegeven. De m.e.r. Grevelingenmeer

is hfervan een typisch voorbeeld. De uÍtvoering van de Deltawerken

maakt de keus mogelíjk de GrevelÍngen zoet te maken of zout te laten.

In het vooroverleg en bij het vaststellen van de rÍchtlljnen voor dlt

MER rvas destijds verder geen eenduidige definitie van het project

gegeven. Het vervaardígde MER r{as evenmln geheel duideliJk. Dit
leidde er toe, dat de tterkgroep van de V0ner bij het opstellen van het

advles voor richtlíjnen en ook nog tljdens de opstelling van het

toetslngsadvies extra veel tijd moest besteden aan de vraag om welke

besluitvorrning het nu etgenliJk ging. Glng het a1leen om de

beleidskeuze tussen de alternatieven van een zout of een zoet

Grevelingenmeer, of diende ook een derde alternatief van een zout

Grevelingenmeer fn combinatie met een zoet\"/aÈertoevoer van elders naar

Schouwen-Duiveland als een volwaardig alternatief te worden beschouwd.

De tekst van de door het bevoegd gezag vastgestelde richtliJnen voor

het MER kon door de Vcmer niet anders worden gelnterpreteerd, dan dat

dit derde alternatief als een volwaardig alternatief rnoest worden

beschouwd, zodat de werkgroep bij de toeLsing van het MER moest nagaan

of de nilleu-gevolgen van dit derde alternaLief volledig en juist

rlraren beschreven. Dit bleek echter nlet het geval te zijn.

DergelÍjke onduidelijkheden zullen naar de nening van de Connfssle blj
komende m.e.r.fs zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Hoe scherper

het doel van de aktiviteiten wordt geformuJ-eerdr des te beter kunnen

de te verr¡achten milieu-.effecten worden beschreven en beoordeeld (zfe

ook 4.3.3) .
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4.3.3. A"Lternatieven

De weloverwogen beschouwlng van al-ternatl-eve mogelijkheden, welke

tensl-otte leÍdt tot een voorkeursalternatief [1] vornt een essentieeL

onderdeeL van het m.e.r.-proces. In 1984 ziJn twee MERien, nanel-ijk

dat Ínzake Grevelingen en dat betreffende de Berglng baggerspecie,

gereed gekonen, openbaar genaakt en ter Èoetsing aan de ComnÍssie

voorgelegd. In befde MER|en werd dienovereenkomstig aan verschlllende

alternaLleven aandacht besteed.

Bij de toetsing van het MER Grevelingenmeer bleek echter een van

de al-ternatleven niet voldoende uitgewerkt, nl. het alternatlef dat

betrekking had op het zout blijven van het Grevelingenneer met daarbij

de aanleg van een zoetwaterleidtng naar Schouwen-DuLvelandr bljv.
vanuLt het Zeornrneerr Het ls nogeliJk dat dtt al-ternatfef nlet goed

uit de verf fs gekonen, doordat. ln de projectnoEa/MER de

waterhuishoudkundige aspecten prÍnair werden benaderd vanuit de

bevoegdheden van Rijkswaterstaat. Bij dit alternatief ziJn ook

regionale conpetenties in het geding en speelt ook de kl¡estie van de

kostenverdelfng -wie betaalt wat ? - een ro1. BtJ de besluitvorning

1n 1985 zal-, naat mag worden verwachtr een en ander nog wel duldel-tJk

úrorden.

Bij de m.e.r. Grevelingenneer gaat het om een rrbesluLt niet oP

aanvraagtt (inttlatiefnemer = bevoegd gezag). Bij dergelljke m.e.r.fs

dfent volgens het q/etsonÈvrerp (arttkel 41ab) en de Memorle van

Toelichting (MvT) (b12. 5l) de bekendnaking van het MER tegeltJk

pJ-aats te vinden met het publlceren van het (voor-)ontwerpbesJ.ult. In

de MvT (b12. 51) wordt echter de mogelÍjkheid aangegeven, dat van deze

regel kan worden afgeweken. BiJ de Inae.r. GrevelÍngenmeer is van deze

nogelijkheid gebruik gemaakt.

Volgens het wetsontwerp (artikel 4IÍ, lid I onder b; ltuT blz. 37)

dient de lnltlatiefnemer van een aktivltelt Ín het MER zfjn
(voorlopige) voorkeur -ttde voorgenonen aktfviteftrt- aan te gevent

lll De'voorgenomen aktiviteÍt vol-gens artikel 4tt' lid I van het

wetsonthrerp¡ zle MvT, b1z. 37-38.
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kiezend uit de alternatieven (of varianten daarvan) om het gestelde
doel te realiseren. rn de MvT bij het wetsontrderp (b12. 3g) wordt de

nogeltjkheid gegeven, om bij trbesluiten niet op aanvraag", deze
voorkeur (nog) niet uÍt te spreken in het MER, maar deze keuze op te
schorten tot een later t.ijdstip in de besluitvorming. rn het MER

Grevellngenmeer is geen ttvoorgenomen aktiviteitrt aangegeven. ook bÍj
het MER Berging baggerspecle hebben de inÍtiatiefnerners (de gemeente

Rotterdam, het openbaar Lichaam Rijnmond en Rijkswaterstaat, dÍrectie
Benedenrivieren) nog geen heldere uitspraak over de keuze voor de

voorgenomen aktiviteit gedaan. rn dit. laatste geval gaat het om een

besluÍt door de (rijks)overheid, op aanvraag van andere instanties.
Tijdens een hoorzitting in december 19g4 tn het kader van de m.e.r.
Berging baggerspecle kwam een duídelijk bezwaar tegen het niet
duidelijk aangeven van de ttvoorgenomen aktiviteit, voor het voetlicht,
o.a. de geneente Goedereede bracht naar voren, dat het ontbreken van
deze voorkeursaanduidfng door de initiatiefnemers, de gerichte
inspraak bemoeilfjkÈ. De Commissie acht het van belang bfj komende

m.e.r.rs aan dit punt blíjvende aandacht te besteden.

rn het vorige jaarverslag is reeds opgenerkt, dat de nogelijkheÍd
tot beschouwing van locatie-alt.ernatieven bij n.e.r. voor een concreet
project totr een weloverwogen besluitvorming kan bijdragen. Bij de

m.e..r. c^-deponie maakte de ÍnitiatÍefnemer AvR chemie i.n november
2

1984 zijn voornemen bekend on de deponie op een nader omschreven
terrein op de Maasvlakte te verv¡ezenlijken. DÍt mede als resultaat
van het overleg-proces dat er aan was voorafgegaan met fnbegrÍp van
een behandeling in de Tweede Kamer. De beslissÍng of locatie-
alternatieven bij het opstellen van een MER voor een.concreet project
wel of nlet een ro1 dienen te spelen is voorbehouden aan het bevoegd
gezag dat de richtlijnen voor dat. MER vaststelt. Het actieprogramma
ItDeregulering Ruimt.elfjke ordenlng en Mj-lieubeheer" (onou; Tweede

kamer, zitting 1983-1984, 16814, nrs. 7-8) sluit het beschouwen van
locatie-alternatieven in het wR, a1s daartoe aanleiding bestaat,
echter niet uit. Een conclusie die inmiddels ook Ín de MemorÍe van
Ant,woord bij het hTetsontwerp is verwerkt.
rn het advies dat de vcner inzake de richtlÍjnen voor het MER inzake
de c- -deponie zar uitbrengen (begin 1985) wordt aandacht aan deze2'
problenatiek besteed.
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. In het vorÍge jaarverslag 1s reeds gesproken over het belang en

de aard van het alÈernati-ef waarbij de beste bestaande mogelijkheden

ter bescherming van het milieu hrorden toegepast (ex artikel 41í, Iid
2). Het ligt in de rede dat zulk een milieuvriendelijke oplossing kan

worden bereikt door een optÍmalisatÍe, in nilieugunstige richtÍng, van

een van de beschourvde allernatieven of van elementen daarvan.

De Miníster van VROM heeft in zijn schrijven van 29 meÍ 1984 (bijlage
4) mede namens de Minister van LenV, naar aanleiding van het
jaarverslag 1982-1983, aan de voorzítter van de VCrner hieromtrent het

volgende opgernerkt:
ttDeze zfenswijze neemt naar mljn rnening niet hreg dat toch steeds moet

worden getracht om toepassing van de best bestaande mogelijkheden als

een duidelijk herkenbaar alternatief te presenteren, dat kan r,/orden

vergeleken met alternatieven dÍe een minder milieu-vriendelijk
karakter hebben'r.

Bij de toetsÍng van het MER Berging baggerspecie bleek het rnogelijk

zulk een meest rnilieu-vriendelijke alternatief a1s een duideliJk
herkenbaar alternatief zonder veel moeite naar voren te halen. De

r^rerkgroep kon er Ín het toetsingsadvies de aandacht op vestigen, dat

met nâme de localisering van dit alternatief, de rninste aantasting van

het Voornse kust- en duingebied tot gevolg za1 hebben. I.lelke ro1 het

voorschrÍjven van een dergelijk âlternatief -gedurende de m.e.r.-
procedure - bÍj de besluitvorming kan spelen, zal ín 1985 noeten

blijken.

4.3.4. Afbakening van te beschouwen deelaktiviteÍten en hun

nilieugevolgen

Bij het project Luchtscheidingsinstallatie te VÍlsteren uras het

een discussiepunt in hoeverre de nilieugevolgen van de

aanvoerleidingen van het aardgas uit Emmen binnen de afbakenÍng van

het betrokken project zouden moeten vallen. Hoewel de aanleg van de

pljpleiding onderwerp van een aparte besluitvorming is, is deze toch

ten aanzien van de milieu-effecten zo direct verbonden net de bouw van

de gasnenginstallatie, dat in de aanbevelÍngen van de VCmer voor de

inhoud van het MIR is geadvíseerd in leder geval Ín het kort ln te
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gaan op de gevolgen voor het milieu van deze nieuw te leggen leiding.

4.3.5. VaststellLng van richtlijnen

De defÍnitieve riehtlijnen voor de inhoud van een MER dienen door

het bevoegd gezag vastgesteld Èe worden uiterlijk drie maanden na de

formele sÈart van de m.e.r. Bij besluÍten trniet op aanvraagtt

(initiatiefnemer = bevoegd gezag) kan met ingang van de eerste Nota

van Wijzigingen (naart 1984) het bevoegd gezag deze termijn met ten

hoogste twee maanden verlengen. De start van het m.e.r. Afvalstort
Midden-IJssel is op 30 april I9B4 bekend genaakt. AangezÍen eind 1984

de richtlijnen nog niet ¡¿aren vastgesteld, 1s er 1n dit geval sprake

van overschrÍjding van deze termijnen door bevoegd gezag. Er zijrt
echter enige aanvrÍjzingen dat het hier on een bijzonder gevaL gaat.

Bij a1le andere m.e.r.rs zijn de betreffende ternÍjnen tot nu toe wel

gehaald. Dit geldt zowel voor de VCmer a1s voor het bevoegd Sezag

(zie ook 4.7).

Bij het uÍtbrengen van het advÍes met aanbevelingen voor het MIR

LuchtseheidíngsÍnstallatie Vilsteren heeft de VCmer het bevoegd Sezag

(Gedeputeerde Staten van Overijssel) verzoeht over te gaan tot
vaststelling van de minímum eisen voor de ínhoud van het MIR, zulks

ter substitutie van de fornele vaststelling van richtlijnen volgens de

officiële m.e.r.-procedùre. Dit is gedaan met het oog op de

wenselÍjkheíd on in de Cornmissie te kunnen beschikken over een

duidelijk kader voor de later uit te voeren toetsing van het MIR.

4.3.6. Opstelling van het MER

Volgens het v/etsonthTerp is er voor de periode van de opstelling
van het IIER formeel geen rol weggelegd voor de betreffende werkgroep

van de VCmer" In het vori-ge jaarverslag r^rerd reeds geconstateerd, da!

er echter bij soruoige inítiatiefnemers behoefte bestaat aan

tussentijds overleg net de VCner. In april 1984 werden de voorzitter
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en de secretaris vaû de VCrner-werkgroep uitgenodigd voor een informeel

overleg door arnbtelijke medehTerkers van de gemeente A¡nsterdam Ín

verband met de n.e.r. lr/oningbouwlocaÈie Amsterdam-Nieuw 0ost. Dit

overleg ging over een vertraging in de opstelling van het MER ten

gevolge van de gang van zaken bij het bodemsaneringsonderzoek van de

verontrei.nigingen rond de Diemerzeedijk. Door de langzame start van

het saneringsonderzoek dreigde de planvorrning rondom de locatie
Nieuv/-Oost vertraagd t.e v/orden. Hoewe1 voor de VCmer bij een

dergelijke zaak geen taak is weggelegd, kon toch met de

initiatiefnemer (tevens bevoegd gezag) hTorden meegedacht. De gemeente

Amsterdan besloot daarop enerzijds het plan Zeeburg, dat kan worden

gezien a1s een eerste fase in de ontwikkeling van het plan NÍeuw-Oost,

openbaar te maken en anderzijds een interímrapportage over de stand

van zaken met de opstelling van het MER te overwegen. Het lag daarbij

in de bedoel-ing om de VCmer naar een tussentijds commentaar op dit
lnterimrapport te vragen. Het geplande interimrapport was eÍnd 1984

nog niet beschikbaar.

Uit de MERten GrevelÍngenmeer en Berging baggerspecie b1eek, dat

ten behoeve van beíde projecten te voren reeds een aanzienlijke
hoeveelheid ontwikkelingswerk was verricht. Voor zover dit onderzoek

betrekking had op mi11eu-aspecten was dÍt grotendeels reeds gedaan

voor de start vân de m.e.r. In het bijzonder gold dit voor het MER

Grevelingenmeer. Ten behoeve van de opstelling van het MER Berging

baggerspecie heeft de initÍatiefnemer nog nader onderzoek verricht ten

aanzien van enkele leemten Ín de kennis, die bij de verdere

besluitvorming van essentieel be1-ang zouden kunnen zljn. Dit betrof

ontwikkelingsonderzoek met betrekking tot de geohydrologie, de

morfologie, de ecol-ogie en de landschappelijke lnpassing. Het is

duÍde1Íjk, dat ook zonder m.e.r. dit onderzoek voor een juÍste

uitvoering van het project zou hebben moeten plaatsvinden.

Aansluitend bíj de vorige alinea is het wellicht van belang nog

eens te onderstrepen, dat volgens het ¡.retsontwerp MER in principe met

behulp van bestaande informatie dienen te worden opgesteld. In de

praktljk zaL niettemÍn naar de mening van het presidium van de VCmer

nagenoeg iedere initiatÍefnemer komen te staan voor de vraagr of en zo

ja welk praktisch gerícht veldonderzoek nog nodÍg is ter verkrijging
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van ontbrekende gegevens, r¡raarvan het onontbeerlijk is er over te

kunnen beschikken bij de besluitvorming. In de praktijk kan b1j de

beslultvorning het dilen¡na ontstaan om af te ¡/egen enerzlJds het

risico van vertragingen Ín de besluitvorning, veroorzaakt door dispuut
over deze leemten in kennÍs en onzekerheden, en anderzijds de kosten
en moeite die gepaard gaan rnet het wegwerken van de betreffende leemte

of onzekerheid. Dit orogaan met onzekerheden is inherent aan e1k

besluitvormlngsproces. De m.e.r.-procedure kan er uiteraard toe
bijdragen de omvang en het belang van deze leemten in kennis en

onzekerheden ten aanzien van de gevolgen voor het nl1ieu bij de

besluitvorming duidelfjk voor ogen te ste11en.

0p grond van de tussentijdse wijzÍging van het wetsonthTerp (zÍe
artikel 4ln, derde 1id) behoeft een particuliere fnitiatÍefnemer geen

nader onderzoek te verrichten ter verkrijgíng van gegevens over de

bestaande toestand van het milieu. Hij kan volstaan met de vervrerking
van de inforrnatie die hÍj kan verzamelen of die de betrokken
overheidsinstanties hem op zíjn vetzoek moet verschaffen.
Naar aanleiding van de gang van zaken bij de opstelling van de l"lERren

Grevelingenmeer en Berging baggerspecie verwacht het presidiun van de

VCmer, dat overheidsinstanties zeker aandacht zul1en schenken aan het
verzamelen van die Ínformatie die zij a1s onmisbaar voor een gedegen

besluitvormfng beschouwen, waarbÍj ulteraard de looptijd van de

betreffende informatieverzameling als ook het besteden van extra
kosten en rnoeite punten van overhreging zu11en blijken. Een centrale
ingang op landelijk niveau, die toegang tot deze milieu-informatie kan

verschaffen, achL de Comurissie in dit verband van groot belang.

Overigens zal een project niet altijd eenduidig kunnen hrorden

gekenrnerkt als gevolg van een particulier initiatíef. Bij de n.e.r.
C -deponie werd biivoorbeeld j.n de betreffende werkgroep van de VCner2-
vrij snel de vraag in discussie gebracht in hoeverre de

initiatiefnemer a1s ttparticulier" zou moeten ¡,rorden beschouwd Il].

t1] De Staat der Nederlanden, de Gemeente Rotterdam en 8 particuliere
bedrijven nemen in AVR Chemie C.V. dee1.
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4.4. Vorn en presentatíe van het MER

In de MvT (b72. 46) bij het hTetsontv/erp m.e.r. wordt gesteld, dat

in een document dat a1s zodanig een grotere reikwijdte dan a11een

milleu-aspecten heeft, de herkenbaarheid van het MER-onderdeel dient
te zijn gewaarborgd. Bij de MER'en inzake Grevelingenmeer en Berging

baggerspecie gaat het in beide gevallen orn een MER als onderdeel van

een projectnota met wijdere strekking. De VCmer heeft geconstateerd,

dat in beide projectnotâts/MERten de behandeling van rnilieu-aspecten
innig verl^7even rlTaren met die van de andere aspecten. Het MER bleek

daarbij niet zondermeer als een herkenbaar onderdeel gepresenteerd.

Deze verwevenheid had overigens 1n beide gevallen niet zondermeer tot
gevolg dat mllieu-aspecten door'de andere aspecten werden overschaduwd

of daarmee zodanig versmolten, dat deze niet meer afzonderlijk
waarneembaar r¡raren. In hoofdzaak betrof het hier de toegankelijkheid
en de presentatie van de rnilÍeu-relevante stof. In dtt verband gaf

bij lezlng het MER Berging baggerspecie minder moeite dan het MER

Grevelingenmeer. Dit verschil krvam voort uit de vijze van

presentatie. Bij het MER Grevelingenrneer werd van de lezer vrij veel

zelfwerkzaaurheid gevraagd om de milieu-ínformatie van de rest te

scheiden en in onderlÍng verband te brengen. In de projectnota/MER

BergÍng baggerspecle r\raren de onderwerpen die in het bijzonder
betrekking hadden op het MER-gedeelte ondergebracht in duidelfjk
herkenbare hoofdstukken en paragrafen, volgens de systernatiek van

artlkel 41i, 1id 1 onder a tot en met g van het r^retsontwerp.

Naast het betrekkelijk bondige en niet a1 te onvangrljke
hoofdrapport (projectnota/MER) was zowel bij het MER Grevelingenmeer

als bij het MER Berging baggerspecie sprake van daaraan toegevoegde

bijlagen of werkrapporten met rnilieu-technische informatie.
Bij het MER Grevelingenmeer was aangegeven dat t\^ree van deze

v/erkgroeprapporten a1s bijlagen onderdeel uÍtrnaakten van het MER. De

onderboui,rende werkrapporten bij het. MER Berging baggerspecie hraren

echter geen van a1le aangegeven a1s behorende tot het MER, terwÍj1
niettemÍn de informatie uit deze rappoiter, lroo. de VCrner onontbeerlijk
was om de juistheid van de milleu-informatie die in het MER rverd

gepresenteerd goed te kunnen beoordelen. Het r¡ras volgens de Comrni.ssie
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juister gelreest deze werkrapporten formeel als bfjlagen behorende blj
het MER te presenteren.

HÍermee zou tevens zijn bereikt, dat deze werkrapporten tijdÍg blj de

openbaarmakÍng van het MER, zor,rel voor de VCrner a1s voor voor

gelnteresseerden, beschikbaar v/aren gehreest. Dit wae bij de n.e.r.
BergÍng baggerspecie nlet het geval. Dit MER rderd op 12 oktober 1984

bekend gemaakt, terwíjl pas eind november 1984 de deelrapporten
beschikbaar kv/amen. Aangezien de termijn voor inspraak en anbtelijke
adviserÍng op 23 december 1984 v/erd afgesloten, bleef er voor de

betrokkenen weinlg tijd over om de onontbeerlijke gegevens uit de

deelrapporten te raadplegen. Dit is voor de Vcmer van belang, ondat

z:.j ook de resultaten van inspraak en adviserÍng ter zake blj de

fornulering van haar toetsingsadvies in de beschour^ring dient te
betrekken. Ook de VCner 1s voor haar voorlopige oordeelvorming gebaat

met een gelijktijdige beschikbaarhefd van de werkrapporten bij de

publlcatie van het MER.

In het wetsont\^rerp is onder artikel 4I J, derde 11d de

rnogelijkheid opgenomen bij rnínÍsterieel besluit nadere regels te
stellen ten aanzÍen van de vorm van het MER. Het is de vraag of
gezien de grote varlatie in de te behandelen projecten en fnitlatieven
niet moet worden vermeden een te strakke regeling van de vorm van het
MER voor te schrijven. Naar de mening van het presidiurn van de VGner

is 1n deze paar jaar van het inÈerinbeleld nog niet genoeg ervarlng
opgedaan om reeds nu een oordeel te kunnen vormen over een eventueel

meest gewenste vorm en presentatie van een MER.

4.5. Inspraak, toetsing en besluitvorming

In 1984 heeft de VCmer haar eerste toetsingsadvies -inzake het
lvfER Grevelingenmeer- uitgebracht en aan bevoegd gezag aangeboden op 30

novenber 1984. BÍj het toetsingsadvi.es inzake de MER Berging

baggerspecie is de wettelijke termijn van een maand na de j.nspraak,

hraarln de VCrner over elke informatie kan beschikken, gaan lopen vanaf

23 december 1984. Het toetsingsadvies za1 dus volgens de geldende

ternijn uiterlijk op 23 januari 1985 aan bevoegd gezag dienen te
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worden uitgebrâcht.

Achtereenvolgens zullen in 4.5. I de eerste ervaringen met

betrekking tot de inspraak over een MER worden beschreven waarna in
4.5.2 zaL worden ingegaan op de toetsing van het MER Grevelingenmeer.
Eind 1984 heeft nog geen enkele in het kader van het interimbeleid
aangevatte m.e.r. de fase van het uitelndelijke besluit bereikt. Dit
is al we1 het geval met het MIR betreffende de

gasontzv/avellngsinstallatie van de NAM te Emmen (zie bijlage Z).

4.5.1 . Inspraak

Zoals opgemerkt dient de VCrner bij haar toetsing van een MER de

schriftelijke en mondelinge opmerkj.ngen die naar voren ziJn gekornen

tiJdens de schrifteliJke inspraak en de hoorzitting(en) te betrekken,
alsrnede de ingebrachte (ambtelijke) adviezen. Om al zo veel mogelijk
op de hoogte te zijn van de achtergronden van de ingebrachËe

opmerkingen, woonden vertegenr^Toordigers van de betreffende werkgroepen

van de VCmer als r^¡aarnemer de gehouden voorlichtingsbijeenkomsten en

hoorzfttingen bij . Bij de m. e . r. Grevelingenmeer v/erd een

voorlichtingsbijeenkomst en een hoorzitting gehouden, georganiseerd

door de Raad van de l^Iaterstaat namens het bevoegd gezag: de Minister
van Verkeer en l^Iaterstaat. Bij de m.e.r. BergÍng baggerspecle had

hetzelfde bevoegde gezag het houden van een voorlichtÍngsbÍjeenkonst
en tv/ee hoorzittingen gedelegeerd aan het college van Gedeputeerde

Staten van ZuÍd-Holland (CS Zuid-Holland) in het kader van de

procedure volgens de I,IeÈ droogrnakerijen en índijkingen.

-30-



-30-

De Raad van de li¡aterstaat en GS Zuid-Holand dienden conform het

gestelde in de artikelen 4lt, J-j.d 41 4lu,lid 2 en 41v,lÍd 2 van het

r^retsonthrerp m.e.r. zo spoedig mogelíjk de resultaEen van inspraak en

advisering, alsmede het verslag van de hoorzitting(en) door te zenden

aan de VCmer. De betrokken Ínstanties hebben getracht zo goed

nogelijk aan deze regelíng te voldoen [1].
De VCner heeft na sluiting van de fnspraak en anbtelijke adviserÍng
nog slechts een maand de tijd om haar toetsingsadvies uit te brengen.

I,iil deze ternÍjn gehaald worden, dan is volgens het presldÍum van de

VCner nodfg dat:

- \^Taarnemers van de r^/erkgroep van de vcmer de

voorllchtingsbÍjeenkomsten en hoorzittÍngen bíjwonen;

- de documenten die tijdens een hoorzitting ¡,¡orden overhandigd aan

bevoegd gezag (ook rapporten e.d.) onverwijld Ín afschrift naar de

VCrner gaan;

- het ultbrengen van het verslag van deze hoorzitting zo veel

mogelijk wordt bespoedigd en aan de VCrner wordt toegezonden

(eventueel a1s concept-verslag)

Verwijzend naar een opmerkíng híerover in het vorige jaarverslag
(blz. 29) kon met narne bij de hoorzitting in Goedereede in het kader

van de m.e.r. BergÍng baggerspecie tot genoegen van de Connissie

worden geconstateerd, dat deze zich niet beperkte tot alleen het horen

van bezwaarden. Tussen de betrokkenen achter de Èafe1 en de

insprekers ontstond een zekere mate van dialoog waarbij op wederzijdse

argumenten werd Íngegaan.

tll Bij de m.e.r. Berging baggerspecÍe bleek naderhand dat het

kerstreces, direct na sluiting van de terrnijn van inspraak (23

december 1984) een aanzienlijke vertraging tot gevolg had in de

verwerking van de resultaten door GS ZuÍd-Holland Zo bereikten de

Laatste inspraakreakties de VCmer eerst op resp. 18 en 24 januari

1985.
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4.5.2. Toetsing

Zoals bekend, heeft de V0ner na sluiting van de inspraak nog

maximaal een maand de tijd voor het uÍtbrengen van haar

toetsingsadvies. In deze korte periode noet veel werk r.rorden verzet.
VooruÍtlopend op de resultaten van de inspraak vormden de bet.rokken

werkgroepen zÍch reeds een voorlopig oordeel over het gepubliceerde
MER.

Bij het MER Grevelingenmeer werd daarna door de werkgroep van alle
reaktj.es zorgvuldi.g kennis genomen. A11e oprnerkÍngen ten aanzien van

milieu-aspecten werden in een tweetal vergaderingen besproken en

vergeleken net het reeds gevormde voorlopige.oordeel.

De werkgroep kon uiteraard in haar toetsingsadvles niet de juistheid
of waarde van iedere opnerking of bezwaar uitvoerig bespreken. I{el
geeft zij in een bijlage bij het betreffende toetsingsadvies
(aangeduid als 'rgedetailleerde opmerkingen bij het MER") enkele malen

opmerkÍngen uÍt de inspraak en adviseríng weer zonder daarblj
explicíet de naam van de bron te noemen. Terugkijkend beseft heL

presldÍum van de VCmer, dat door deze wijze van presentatie ten

onrechte bij betrokkenen de indruk zou kunnen r.rorden gewekt, dat aan

hun opnerkingen ni.et voldoende aandacht is besteed. Het presidiun is
daarom van plan in volgende toetsingsadviezen een duidel-ijker
verwijzíng naar de 1n haar beschouwingen betrokken reakties van

insprekers of adviseurs aan te geven.

De belde MERien dÍe de VCrner Ín 1984 voor toetsing zijn
voorgelegd bleken beide van goede kwaliteit te zljn. Ook de mate van

detaillering van de beide MERien kwam de betrokken werkgroepen als
passend en a1s goed bruikbaar voor de besluitvorming voor. Het is de

indruk van het presidiun van de VCmer, dat het kwaliteitsnfveau van

beÍde MERien in het algemeen gezlen duidelíjk hoger 1lgt dan dat van

de proef-MERren die desrÍjds (1977-1979) tijdens de periode van

proefnemingen met m.e.r. werden opgesteld.
Zondermeer kan worden gesproken van een goed begin. Hieraan doet niet
af het felt, dat in het MER GrevelÍngenmeer de uitwerking van een van

de drie alternatieven bij de toetslng aanleidÍng gaf tot kritische
opmerkinger (zie 4.3.3 en 4.3.3). Bfj de bespreklng van het, MER
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Berging baggerspecie kwam de betreffende werkgroep tot de voorlopige
conclusÍe, dat het alternatief waarbij de beste bestaande

nogelijkheden ter bescherming van het ni1íeu worden toegepast,

onvoldoende uit de verf was gekomen. Het verdient aanbevellng bij de

lopende en toekomstlge m.e.r.ts vooral aan dit laatstgenoemde type

alternatief extra aandacht te schenken.

Ilet presidiuro is daarnaast van rnenÍng, dat 1n belde gevallen
juist de goede kwaliteit van de opgestelde MER-en de werkgroepen de

gelegenheid heeft geboden het grote belang van de milieu-bescherming
Ín haar toetsingsadviezen onder de aandacht te brengen van de bevoegde

autoriteÍten die uiteindelijk noeten beslissen.

In haar toetsingsadvies inzake het MER Grevelingenmeer heeft de

VCoer dan ook het gevoegd Eezag, i.c. de Minister van Verkeer en

Waterstaat, in overweglng gegeven alvorens de projectnota / ¡lfn voor

de deflnitieve besluitvorning t.e gebruiken, deze te laten aanvullen op

het punt van de mogelijke milieu-effecten van een zoetrr¡ateraanvoer

naar Schouwen-Duiveland.

In de eerste Nota van wijzigingen van het wetsontwerp 1s voorgesteld
de bepaling (volgens artikel 4lx) met betrekking tot het zogenaamde

aanvullende rapport te schrappen, hTaarbÍj gevolg werd gegeven aan een

conclusie van het ActÍeprogramna DROM. Dit artikel 41x had betrekking
op het verstrekken van nadere gegevens, die naar het oordeel van het
bevoegd gezag op grond van de inspraakreaktÍes, ambtelijke advÍserlng
en het advÍes van de CommÍssie nodig zouden kunnen blijken ter
aanvulling op heÈ MBR. De Ministers van VROM en LenV hebben In dit
verband de VCmer naar aanleiding van het eerste uitgebrachte
toetsÍngsadvies (t"tER Grevelingenmeer) er op ger¡/ezen, daÈ een suggestÍe
tot aanvulling van het MER hen daaro4 niet opportuun voorkomt (zie
bijlage 5). Wel kan, zo stellen zij, de V0ner met betrekkfng tot
bepaalde aspecten consÈateren, dat naar haar oordeel het MER (nog)

onvoldoende infornatie bevat om tot een gefundeerd besluit te komen.

Het presidium van de VCmer kan zich vinden in de opnerkingen van beÍde

Ministers. Het is âan het bevoegd gezag te bepalen r^relke betekenÍs

het in het licht van de beslissingen die het moet nemen, wi1 hechten

aan opmerkingen over leemten in kennÍs, onjuistheden en gebreken van

een MER, zoals deze o.a. in het toetsingsadvies van de VCner \^/orden
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verr^roord. Conform artikel 41ai zaL het bevoegd gezag btj zijn
uiteindelijk besluit tenslotte wel motiveren \,/at terzake van

fngebrachte opmerkÍngen en adviezen, ook dat van de VÇmer, is
over$¡ogen en vastgesteld.

4.6 . TiidslÍmieten en 1o opti iden

Het r{etsontwerp m.e.r. bevat tijdslimíeten voor bepaal_de fasen

van het m.e.r.- proces. Met betrekking tot de door de Comnissie uit
te brengen adviezen gelden ternÍjnen van respectievelijk twee maanden

voor de opstelling van adviezen voor rlchtlijnen en een maand na

beëindiging van de inspraaktermÍjn voor toetsingsadviezen.

In het gehele jaar 1984 is de V0mer er steeds, evenals in de

vorige jaren, in geslaagd haar adviezen binnen de gestelde ternijnen
uit te brengen. Dit geldt voor a1le zeven adviezen voor richtlijnen
en tr,ree toetsingsadviezen (genoende aanÈa1len met inbegrip van de

projecÈen Gasontzwavelingsinstallatie van de NAI'{ te Enmen en

Luchtscheidingsinstallatie van de Gasunie te Vilsteren). 0p grond van

de huidige ervaringen kan het presÍdium van de VCmer de voorlopige
conclusie in het vorige jaarverslag bevestigen, dat de gestelde
termijnen, een efficient en voldoende toegerust secretarj-aat
vooropgesteld, voor de .VCmer weliswaar krap bemeten doch haalbaar

zí jn.

Er zijn enkele aanwijzingen, dat bevoegd gezag soms Ín
tijdsproblernen kan geraken met het vast.stellen van de ríchtlljnen
bínnen de termijn van uíterlijk drie maanden na het formele begin van

de m.e.r. Met de Nota van wÍjzigingen is voorgesteld het betreffende
q¡etsartikel 4ln, 1id 1 zodanig te wijzigen, dat -in het geval van

overheidsinitiatieven waarbij de initiatiefnemer formeel tevens

bevoegd gezag is- de terurijn van drie maanden zonodig eenmaal met ten

hoogste twee maanden kan qrorden verlengd. Tot elnd 1984 heeft slechts
eenmaal het bevoegd gezag de gestelde termijn ten aanzien van het

vaststellen van richtlÍjnen voor 'een MER niet kunnen halen (zÍe

4.3. s) .
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Bij de m.e.r. Grevelingenmeer bleek, dat tÍjdens de periode
inspraak en advisering sommige instanties (tlaterschappen

Gedeputeerde Staten) moeite hadden de gestelde ternijn te ha1en.

van

en

0p grond van de ervaringen tijdens het interinbelefd tot nu toe

opgedaan, zotr het presidium van de VCmer in dit verband aan ieder
bevoegd gezag enkele punten ter overhreging wÍl1en geven, die wellicht
zouden kunnen bijdragen aan het halen van de gestelde termijn ten

aanzien van het vaststellen van de richtlijnen:
- tijdige afspraken over, regeling en coordinatie (Íntern en extern)

van taken en bevoegdheden van bet.rokken lnstantÍes.en personen en

de wijze van terugkoppeling net beslissingsbevoegden;

- de lnformatie die bÍj de rnededeling van het formele begin van de

m.e.r. wordt verstrekt geheel of gedeeltelijk in de vorm van

concept- richtlijnen of een uitgebreide startnotitie te brengen;

- bespoedÍging van een nadere uÍtwerking van de richtlijnen in de

eerste tv/ee maanden na de formele st.art van een m.e.r.; met extra
aandacht voor knelpunten die redelijkerwijs te voorzlen zijn (b.v.
soorten alternatieven; afbakening van het project);

- beperking van de ternijn (overeenkomstig artlkel 4tm, 1íd 2) ¡¿aarin

de advÍseurs en derden in de gelegenheid worden gesteld oprnerkingen

te maken over het geven van richtl-ijnen Ínzake de Ínhoud van het

MER tot 4 a 6 weken (minder dan 2 rnaanden).

4.7. Evaluatie van de milieu-effecten na het begín van de uitvoering
van een besluít

In aanvullÍng op het gestelde over evaluatie achteraf in het
vorige jaarverslag kan worden opgemerkt, dat de VCner in 1984 in de

ultgebrachte adviezen steeds aandacht voor dit onderwerp heeft
gevraagd. De tot nu toe vastgestelde richtlijnen voor een MER en de

beide in 1984 openbaar gemaakte MERIen leveren echter nog geen

duidelijke aanwijzigingen opr dat aan dÍt belangrÍjke onderdeel van

het m.e.r.-proces reeds nu al voldoende aandachÈ is of wordt besteed.

Bij de definitieve besluitvorming, zoals de vergunningverlening voor

een concreet project, kunnen de bevoegde autoritej.ten híeraan alsnog
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de nodÍge aandacht besteden. Dit is Ín het geval vân de

gasontzlravelíngsinstallatie te Emmen geschied.

De VCmer zal in haar adviezen het belang van de evaluaties achteraf
blijven benadrukken.

4.8. Leernten in kennis en onderzoek voor m.e.r.

Bij de toetsing van het MER Grevelingenmeer stuitte de VCher

-afgezÍen van het niet voldoende uitgewerkt zijn van een van de

alternatieven- niet op zodanige leernten Ín kennis, dat naar haar

mening het bestaan daarvan de besluitvorming ernstig zou kunnen

hinderen. Niettemin is wel een aantal onzekerheden gesignaleerd,

zoals het ontbreken van voldoende fundamentele kennis om tot een

kwantitatief minder onzekere invulling te komen van de toekomstige

opbouw en het funktioneren van de dierlijke en plantaardige
levensgemeenschappen bij een zoet of een .zout Grevelingenmeer. In dit
verband werd in het toetsingsadvies met name ger¡rezen op de leernten in
kennis omtrent de factoren die verantwoordelljk zijn voor de geringe

broedval van mosselen in het Grevelingenmeer sÍnds 1976, alsmede

omtrent de factoren die de groei van de mosselen doen afnemen na het

bereiken van het rrhalfwasrt-stadium. Een en ander kan vooral voor de

visserij-economische ontwikkelingen van betekenis zijn.
Bij de toetsing van het MER Berglng ôaggerspecie is gebleken, dat een

leemte in kennis betreft de vraag Ín r.¡elke mate na toepassifrg van

hydrocyclonage a1s scheidlngstechniek een verhoging van de

verontreinÍgingsgraad zal optreden in de vríjkornende fijne fractie van

te bergen specie. Daarnaast constateerde de betrokken werkgroep, dat

er vrij grote onzekerheden kleven aan de in het MER gehanteerde

indeling van baggerspecie in k\raliteitsklassen. Onderwerpen erelke in
het MBR niet a1s leemten in kennis hTerden aangegeven.

In paragraaf. 3.2.1 is reeds vermeld, dat het nog ontbreekt aan

(g1oba1e) effectvoorspellingsmethoden, die gebruikt zouden kunnen

rrrorden bij toepassing van de m.e.r. op beleidsplanniveau, zoals b.v.
t.en behoeve van een structuurschema. In 1985 \^Torden eerste resultaten

verwacht van een op de opheffing van deze leemte gerÍcht onderzoek van
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het Centrum voor Milieukunde te Leiden.

Evenals ín het vorige jaarverslag (bl-z. 33) vestigt het presÍdÍum

ook de aandacht op het belang van het entameren van nader onderzoek

met betrekking tot de wenselijkheid van doorlopende evaluatie van de

milieu-effecten na de uitvoering van de voorgenomen aktiviteit.
Controle van de werkelijkheíd in relatie tot de bij de m.e.r.

voorspelde veranderingen in het milieu is, naar de mening van de

VCmer, van groot belang.

5. TOEKOMSTIGE ONTI^TIKKELINGEN IN HET KADER VAN m.e.r.

0p 2l maart 1984 is tegelijk met de Memorie van Antwoord, een

Nota van wijzigingen van het l^retsontwerp m.e.r. en a1s btjlage daarbij
een voorontrìlerp voor de Algernene MaatregeL van Bestuur (AMvB) inzake

de werkíngssfeer m.er. aan de Tweede Kamer aangeboden. Ongecwijfeld

Ís hiervan een stimulerende invloed op het aantal te begínnen m.e.r.ts
uitgegaan.

Het ís 1n de praktijk van het int.erimbeleid gebleken, dat aan de

daadwerkelijke start van een m.e.r. vaak een gerufune tijd van

voorberelding vooraf gaat. In de laatsÈe Èwee maanden van 1984 v¡as de

VCmer, behoudens bij de toetsing van het MER GrevelÍngenmeer en het

MER Berging baggerspecier.betrokken bij het opstellen van advj.ezen

voor richtlijnen inzake het MER Geluidhinderrecreatie Breda en het MER

C--deponie en bij de aanbevelingen voor de inhoud van een MIR
2

Luchtscheidingsinstallatie Vílsteren. Met deze werklast kwam het nog

steeds uit vier medewerkers bestaande secretariaat van de VCner aan de

top van zijn werkcapaciteit, zulks te meer, orndaÈ door de VCmer

tezelfdertijd voor het voor m.e.r. aangernelde project landÍnrlchting
Bodegraven-Noord de nodige voorbereidingen moesten worden geLroffen.

Daarnaast. werd ook voorbereidend werk verricht voor de te verwachten

m.e.r. inzake de inrichti.ng van het Compagnies Oefenterrein Ginkelse

Heide. Het laat zich aanzien dat naast de start van m.e.r. voor deze

beide projecten spoedig in 1985 ook m.e.r. voor de besluÍtvorming

rondom de selectie en aanleg van een verr¡/erkings- en opslagfaclliteft
voor radioaktief afval en het beleidsvoornemen rnet betrekking tot
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(wfnd)energie-opslagsystemen, za1 moeten worden verwacht. In dit
verband heeft het presidium dan ook de nodige stappen ondernomen om

het seeretarÍaat ten spoedigste op de bij de åanvang van het
interimbeleid toegezegde sterkte van zes gekwalificeerde
medewerk(st)ers te brengen.

Omtrent het beginnen van een neer over de reeds drfe jaar geleden
als interlnbeleidsproject aangemelde aanleg van de verlengde
Zuiderzeespoorlijn bestaât nog onduidelijkheid. Ook van een aantal
andere interirnbereidsprojecten is bekend dat deze fn voorbereiding
zijn, ook a1 zijn ze nog niet aangemeld.

Bij de afsluiting van het jaar 1984 zijn zeven m.e.r.rs in
uÍtvoerÍng en loopt ook nog de opstelling van een ¡nllÍeu-
invloedenrapport (inzake de luchtscheidings-installatie te vilsteren).
De stand van zaken bij deze lopende m.e.r.-projecten is neergelegd in
biJlage 2.

De Ministeries van VRQM en van LenV, die de

eerstveranLwoordelijkheid dragen voor de m.e.r., spreken Ín de Nota
van ToelichtÍng bij het voorontwerp van de AMvB fnzake de

werkingssfeer (b12. 41) de verwachting uit, dat het aantal nieuwe

m.e.r.rs per jaar tussen de 10 en 15 za1 komen te liggen, q¡anneer de

wet, volledig in werking zal zÍjn getreden.
trrlanneer zoals verwacht in de loop van het jaar 1985 de parlementaire
behandeling van het r^/etsontvrerp zijn voltooiing zal krijgen, dan

betekent dit dat de wet in 1986 van kracht za1 zfjn en de vcner haar
wettelijke status zar krijgen. Het presidiu¡n van de Vcner verwacht
dat tegen die tijd met het interÍmbeleid zo veel ervaring zar zijn
opgedaan, dat. de officiële werkzaamheden van de commÍssie voor de

m.e.r. met vrucht kunnen worden vervuld.
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BIJLAGE 1

LEDENLIJST VAN DE VOORLOPIGE COMMISSIE VOOR DE MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE

EN SAMENSTELLING VAN HET PRESIDITJM EN SECRETARIAAT vAN DE VCneT

prof . dr. E.H. Aderna te DoorÍrerth

drs. J.A. van den Berg te Zeíst
prof . dr. K. Blersteker te l,lageningen

dr. f.f. Blokker te Rotterdam

lr. A.M. den Boer te Waalre

dr. J.S.M. Boley te ülagenfngen

drs. A.P.H.M. Boonman te Brunssum

drs. A. Bours te Amsterdam

dr. K. Bouwer te Heilige Landstichtlng
prof. ir. L.J. Brasser Èe De Lier
ir. P.M. Buis te Bunnlk

ir. H.S. Buijtenhek te BrielLe
prof . dr. ir. E.I,rr. BíJker te Maassluls

prof. ir. C. Bijkerk te Rhenen

dr. L.A. Clarenburg te Pijnacker
tr. C. de Cler te rs-Gravenhage

F.J. Colon te HaIl
1r. H, Compaan te rs-Gravenhage

dr. L.A. Conrads te Houten

dr. J.l.¡. Copius Peereboom te Amstelveen

tr. J.C.H. Drost te Hellevoetsluis
prof. mr. T.G. Drupsteen te Axûsterdam

ir. LT. van Duijvenbooden te Moordrecht

prof. dr. G.B. Engelen te Amstelveen

fr. J.L.J. van Es te Schevenlngen

prof . dr. Irl.A. van Es te Anrersfoort

prof. dr. P.G. Fohr te ülassenaar

dr. M.J. Frissel te HeeLsum

prof. dr. H. van Genderen te Bilthoven

dr. J.G.A. de Graaf te RÍjswijk
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dr. N.J.A. Groen te Zeist

dr. P. Hagel te lJnuiden

ir. J. van der Harst te Voorschoten

drs. L. Hordijk te Hil-versuur

prof. dr. E.A. Huisrnan te Lunteren

prof. ir. L. Hulsman te delft
prof. dr. O. Hutzfnger Èe Amsterdam

dr. W. Joenje te Tynâar1o

drs. Il.J. ter Keurs te Voorschoten

ir. P. de KÍewit te Soest

prof. dr. L.H. Klaassen te Rotterdam

ir. hl. KleÍn te Lochem

drs. R.H.J. Klok te Anersfoort

prof . dr. J.H. Koeman te trnlageníngen

prof. dr. J. Konmandeur te Çroningen

1r. B.N. de Koning te Rhoon

prof . ir. D.A. Kraijenhoff van de Leur te I'lagenlngen

ir. B.G. Kreiter te Putten

rnr. C. Lambers te Opende

ir. P.H.B. Langeweg te rs-Gravenhage

ir. J.A.M. van der Lee te rs-Gravenhage

prof. dr. ir. H.N. van Lier te Kesteren

prof. dr. L. Lijklerna te Renkuur

dr. ing" A. von Meier te Nieuw Vennep

ing. J.A. lulertens te Tilburg
ing. trl. Meijnen te Utrechi
prof. dr. A" Nentjes te Roden

dr. H. Nieboer te NootdorP

prof. dr. P. Nijkarnp te Hilversum

drs. G.M.R.A. van Oort te Zeist

prof. mr. drs. M. Oosting Èe Zuidhorn

ir. tr{.4. Oostíng te Leidschendam

ir. A. Paape te Voorschoten

prof. ir. 11. Peters te Hengelo

ir. P.A.R" Post vån den Burg te Oostvoorne

drs. K.H" Postuma te Santpoort

prof. dr. J. Ringelberg te Putten

ir. T.t'. Risselada te ts-Gravenhage
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dr. 1r. J.P.N.L. Roorda van Eljsinga te Naaldwijk
1r. N.P.H.J. Roorda van Eijsfnga te DeJ.ft

nr. dr. C.J.M.A. van RooiJ te Eindhoven
prof . nr. D.hI.p. Rutter te Hengel.o

1r. P. Santena te Voorburg

1r. J.B.R. van der Schaaf te Apeldoorn
ir. R.P.H.P. van der gchans te Beunekon

dr. R. Schilt re Hflversum

mw. dr. C.J.M. Sloet van Oldrultenborgh te Benneko¡r

dr. J.Th. de Smldt te Utrechr
dr. I,I.A. Snit te Denekanp

fr. K.A.A. van der Spek te Mil-dam

drs. A.P. Spruilt te Bunnik

P.L. van Steenveldt te Apeldoorn

ir. A.G. Stroband te Bilthoven
dr. E. Tellegen te A¡rsterdan
prof. 1r. M. Tels te Efndhoven
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden

prof. dr. P. Tideman te Bennekom

drs..S.P. TJali-ingtt re Gouda

dr. H.A. Udo de Haes te Leiden
drs. A.A. de Veer te Rhenen

1r. A. Verbeek te Apeldoorn
drs. R. Verhoef te Schagen

drs. J.A.J. Vervloet te Bennekon

prof. ir. J. Volmuller te Driebergen
drs. J.B. Vos te Almere

ir. E.G.H. Vreedenburgh te Çapel_le a/d IJssel
prof . .dr. J.D. van der Waals te Haren

prof. dr. fr. L. ülartena te Breedenbroek
prof . mr. J. I^Iessel te Oegstgeest
prof. dr. V. hlesthoff te Groesbeek

dr. A.J. hliggers te Leersum

dr. G.P. l¡ind re Zeist
drs. P. l,Iinkel te Voorschoten
dr. P. de I{olf te Oosterend - Texel
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Voor zít t er
plv. voorzitter

Secretaris
plv. secret-aris

Mede¡^¡erker

Adminis tratief meder.¡erker

dr. J. Spaander te Bilthoven

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te

drs, Il.G. Ouwerkerk te Emmen

Zeist

: drs.
: ir.
: drs.

J.J. Scholten

R.I. Seijffers
A.I¡i.J. van Schaik

C. Srnit: mevr.
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BIJLAGE 2

BESCHRIJVING VAN DE LOPENDE INTERIMBELEIDSPROJECTEN EN SAMENSTELLING

VAN DE BIJBEHORENDE I,TERKGROEPEN

Milieu-ef f ec traDDortase Oeververbinding ten westen van Rotterdam

Initiatiefnener : Rijkswaterstaat, {irectie Zuid-Hol1and voor de

MinÍster van Verkeer en ü/aterstaat (Venl^l).

Bevoegd Eezag (Directeur-Generaal voor de l{aterstaat voor) de

Minister van Venl^l.

Te nemen besluit : VaststellÍ ng van het trace volgens de Raad van de

i,Jaters taat-p rocedure .

Aktiviteit : VenW verricht een studie naar de wenselijkheid van een

tweede oeververbínding ten westen van Rotterdam als onderdeel van het
hoofdwegennet vannege capaciteitsproblemen j-n de Beneluxtunnel. Met

de studie is ín eerste aanleg beoogd ûa te gaan of de aanleg van de

Blankenburgtunnel noodzakelÍjk is ter ontlasting van de Beneluxtunnel
of dat een lweede Beneluxtunnel de voorkeur verdi-ent, hetgeen kan

uitmonden in de vaststellÍng van het trace voor de gekozen

oeververbÍnding. Naast deze alternatíeven worden ook andere

oplossingen voor het nog te bepalen vervoersprobleem zoals het niet
doorgaan van de aanleg van een tweede tunnel t.en \,resten van Rotterdam

of een aantal kleine ingrepen aan het bestaande hoofdwegennet (nul-
plusalternatief) onderzocht op hun gevolgen voor het rnilleu.

Stand van zaken m.e.r. :De m.e.r. is op 10 februari 1982 aangevangen.

De werkgroep van de vcmer heeft op 8 april 1982 geadviseerd over de

richtlijnen. De richtlijnen zÍjn vastgesteld op 13 mei lgg2. Een

tussentijds inforapport, v/aarin de probleemanalyse hrordt beschreven en

i¿aarin wordt aangegeven welke oplossingen (verder) in beschouwing

worden genomen en r¡raarvan de effecten zullen worden bepaald, is Ín

2
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december 1983 ter commentaar verspreid.

De verwachtlng Ís dat de totale projectnota (incl-uslef het MER) in de

eerste helft van 1985 gereeð' zaL ztjn,

Samenstelling werkgroeP :

dr. J. Spaander te Bllthoven (voorzJ-tter)

ir. P.H.B. Langeweg te ts-Gravenhage

ing. I,ù. MeiJnen te Utrecht
prof. dr. ?. Nijkanp te Hllversun
ir. Iù.4. Oosting te Leldschendam

drs. S.P. TJalllngli te Gouda

prof . lr. J. Volrnull-er te Driebergen

prof. dr. V. Itesthoff te Groesbeek

prof. dr. E.H. Adeura te Doorwerth (advlseur in toetsfngofase).

Sec retarÍs van de werkgroeD : ir" R.I. Seíjffers, secretarlaat VCmer
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Milleu-ef fectrapport Grevelingenmeer zout of zoet

Initiatiefnemer : Rijkswaterstaat, directie Zeeland voor de Minister
van Verkeer en hlaterstaat (VenW).

Bevoegd gezag De Kroon (de Minister van VenW).

Te nemen besluit : Keuze GrevelÍngen zout of zoet volgens de Raad van

de üIaterstaat-procedure.

Aktiviteit Na het gereedkomen van de compartimenteringsdammen (de

Philipsdan en de Oesterdam) Ín het kader van de Deltawerken ontstaat
een sterk gewijzlgde ¡¿aterhuishoudkundige structuur in Zeeland. Deze

maakt een nadere overweging noodzakelíjk van het te voeren
waterhuishoudkundige beleid. De hoofdvraag ís hierbij of het
Grevelingenmeer zout moet blijven of zoet moet Í/orden. De

nogelijkheid van het zoet maken van het Grevelingenmeer heeft een

nieuw belang n.1. de zoetwatervoorzieníng van de randbouw op

schouwen-Duiveland en een deel van Goeree-overflakkee toegevoegd aan

de serÍe belangen die betrokken zijn bij het Grevelingenroeer. Een

andere oplossing voor deze zoethratervoorziening Ís een pijpleiding
waardoor l/ater rechtstreeks vanuit de Krâmmer, het Zoommeer of het
Haringvliet kan worden aangevoerd.

Stand van zaken m.e.r. : De m.e.r. heeft op 12 mei 1982 een aanvang
genomen. De werkgroep van de vcmer heeft op 6 juli l9g2 het advies
voor de richtlijnen ingediend. De richtlijnen zijn vastgesteld op 12

augustus 1982. De projectnota/¡lnn is op 17 rnei 19g4 door de vcner
ontvangen en is van 14 juni tot en net 3 augustus 1984 door de Raad

van de waterstaat ter: inzage gelegd. De einddatum vooi heÈ indienen
van schriftelijke opmerkingen en adviezen is een maal verschoven van

15 augustus tot 1 oktober 1984. Een hoorzitting is op 30 oktober l9g4
in Brouwershaven gehouden. 0p 30 november 1984 is het toetsingsadvies
aangeboden aan bevoegd gezag. Het bevoegde gezag heeft het advÍes ter
lnzage gelegd en naar de Raad van de waterstaat gestuurd met het
verzoek met het, advies van de vcmer rekening te houden. Het integrale
advies van de Raad van de l^Iaterstaat wordt begin 19g5 verwacht.
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Sanenstelllqg werkgroeÞ I

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zelst (voorzittet)

1r. lJ. van Dul-Jvenbooden te Moordrecht

prof. dr. E.A. Huisnan te Lunteren

dr. I,I. JoenJe te Tynaarlo

prof. dr. J. Rlngelberg te Putten

ir. A.G. Stroband te Bilthoven

dr. G.P. Wlnd te Zeist

drs. A.J. Belntema te Doorn (adviseur)

drs. R. Verhoef te Schagen (adviseur)

Secretaris van de werkgroep : 1r. R.I. Seljffers, secretariaat vcner
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Milieu-effectr appor tage grootschalÍge locatie voor de berging van
baggerspecie uÍt het benedenri vÍerengebied

Initiatiefnemers : a) de gemeente Rotterdam, b) het Openbaar Lichaarn
RÍjnmond, c) Ri5kswaterstaat, dÍrectie Benedenrlvj.eren.

Bevoegd gezaÈ, De Kroon (de Minister van Veni'i).

Te nemen besluit : De keuze van een locatie voor de berging van matig
verontrefnigde (klasse z) tot verontreintgde (klasse 3) specie uit
havens en rivieren van het benedenrivierengebied gedurende i5 jaar
voor de mÍddellange terrnljn (na l9S5) volgens de
concessieverleningsprocedure op grond van de trr7et inzake droogrnakerijen
en indijkingen 1904. Tevens zullen vergunníngen hTorden verleend
volgens de tr{et verontreinigÍng oppervlaktewater, het Baggerreglement,
het Ríjkszeeweringenreglement, het Ríjksreglement ontgrondÍngen en de
Afvalstoffenüret. De concessieverlenLng za1 geschÍeden door de Kroon
op voordracht van de Minlster van VenI,I. De vergunningen met
uitzondering van de vergunning op grond van de Afvalstoffenwet zullen
¡¿orden verleend door de MinÍster van VenW. De Mlnister van
Volkshuisvesting, Ruirntelijke Ordening en Milieubeheer (VnOU) zaL
optreden a1s vergunnÍngverlenend bevoegd gezag bij de vergunning
inzake de Afvalstoffenwet.

AktiviteÍt : volgens het definitieve beleidsplan 'verwerking van
baggerspecie uit havens en vaarr,regen in het benedenrivierengebiedrr
(apri1 1982) dient zo spoedig mogelijk een bergingslocatie te worden
gerealiseerd met een inhoud van 100-150 nÍljoen r' .roo. de berging van
bovengenoende specie. De verontreinigingsgraad (o.a. met zr{7are

metalen en persistente milíeu- vreemde stoffen) van de specie en de
grote hoeveel-heden waar het om gaat, leiden er toe dat de berging op
maatschappelijke en met name voor het inilieu verantr^roorde wijze dient
te geschieden. A1s meest geschikte locaties doen zich voor een
schiereiland aansluítend aan of gedeeltelijk op de Maasvlakte, waarbíj
verschillende liggingen onderzocht zijn en een eiland Ín zee voor de
mond van het Haringvliet. ook milieu-beschermende maatregelen die
kunnen worden toegepast om een verantwoorde specieberging te
garanderen, zijn aan de orde.

6



6

Stand van zaken m.e.r. : De ru.ê.[. 16 op 21 eeptenbes {ã82 van start
gegaan. De werkgroep vôe do V0ner haeft op 15 noveuber L982

geadvlseerd voor de richtliJnen. De richtlljnen zfjn vestgesteld op

21 decernber 1982. De projectnota (lncluoief het ME$ la op 19 oktqber

1984 door de VCrner ontvangen en io van 30 oktober tot en met 24

december L984 door het College van Gedeputeerdc $taten van Zuld-

Holland ter visie gelegd. Hoorzittingen eljn op fl en 12 deeember

1984 gehouden in respectievelijk RockanJe (gemeente Westvoorne) en

Goedereede. Het toetsingsadvies zaL elnd Januarl 1985 worden

uitgebracht aân bevoegd gezag. Naar verwachting zal uedlo 1985 het

besluit worden genomen door het bevoegd gezag.

Sanenstelling van de werkgroep :

prof. dr. W. Maas te Brunssum (voorzitter, in voofovetlegfeae)
dr. J. Spaander te Bllthoven (voorzitter, 1n t.oetaingsfase)

ir. B.G. Kreiter te Putten

lr. P. Santema te Voorburg

mw. dr. C.J.M. Sloet van oldruitenborgh te Ðennekoil

prof . dr. J.H.J. Terr^/indt te Leusden

dr. P. de fiolf te Oosterend (Texel)

prof. mr. T.G. Drupsteen te Amsterda¡n (adviseur)

ir. P.G. Meyer te Vught (advÍseur)

Prof. dr. ir. A. Verruijt te Zoetermeer adviseerde de werkgroep met

betrekking tot het consolidatiegedrag van de baggerspecie.

Secretaris van de werkgroep

ir. R.I. Seijffers,
drs. J.J. Scholten,

secretariaat VCmer (in vooroverlegfaae)

secretariaat Vcmer (in toetsingsfase)
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Mi1 ieu-ef f ec t rappor tage trrloninsbouwloca t i e Ams t e rdam-Nieuv¡ Oost

Initiatiefnemer De Dj.enst Ruirntelijke Ordening (URO) van de gemeente

Amsterdam.

Bevoegd p,ezag : De gemeenteraarl van Amsterdam.

Te nemen besluit De vaststellíng van de Nota van uitgangspunten voor
het bestenmingsplan Nieur^¡ Oost.

Aktiviteít : Het voornemen van de gemeente Amsterdam tot de realisatie
van een wonÍngbouwlocatie fn het tsuiten-IJ vormt een onderdeel van de

door Ansterdam ontwikkelde plannen om een oplossing te vinden voor een

door de geneente voorspelde toekomstige woningbehoefte tot aan het
jaar 2000. De probleernstelling houdt Ín het kort in, dat volgens
Amsterdam voortzetting van het huidÍge groeikernenbeleid al1een niet
het ger^renste resultaat zaL hebben voor de oplossing van het
wonÍngtekort. Amsterda¡n tracht een oplossing van het door haar
gesignaleerde probleem te bewerkstelligen door o.a. realisatie van
aanvullende woningbouwlocaties op het eigen grondgebied. Amsterda¡n
heeft de locatie NÍeuw oost aangewezen a1s een van die aanvullende
woningbouwlocatÍes. De stad verwacht, dat Nieuw oost net een aantal
van ongeveer 20.000 woningen een belangrijke bijdrage kan leveren aan

het opheffen van het woningtekort probleern. rn de vastgestelde
richtlÍjnen vóor het MER l./ordt het doel van de voorgenomen aktivíteit
omschreven als: tthet realiseren van een woningbouwlocatie in het
Buiten-IJrr.
omdat in het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uitvoering op

besteurmingsplanniveau is er geen sprake van locatie-alternatieven,
maar alleen van uitvoeringsalternatieven van de woningbouwlocatie. rn
de richtlljnen worden deze uitgewerkt, waarbij ook nf-tigerende
maatregelen bíj deelaktiviteiten i¿orden aangegeven ter bescherming van
het rnilieu. Bij de beschrijving van alle alternatieve oplossinget zaL
bÍjzondere aandacht worden besteed aan de noodzaak tot sanering van de

brandplaats en stortplaatsen van afval op en nabij de DÍemerzeedijk,
al-smede van de verontreinigingen ten gevolge van de vroegere lozing
van ongezuiverd rioolwater op het IJ-meer.
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Stand van zaken m.e.r. : De m.e.r. is op 11 april 1983 van start
gegaan. De werkgroep van de V0ner heeft op 9 juni 11983 geadviseerd

voor de richtlljnen. De richtlfjnen zijn vastgesteld op 19 Juli 1983.

In juni L984 heeft de gemeente A¡nsterdan de Structuurschets Zeeburg

openbaar'gemaakt. Dit plan voor 7000 woningen kan toid"tt gezien a1s

een eerste fase Ín de ontwlkkeling van het plan Nfeuw Oost. Ten

gevolge van de gang van zaken bíj het bodeursaneringsonderzoek van de

verontreinigingen rond de Diemerzeedijk is de opstelling van het MER

nog niet afgerond. Een interinrapportåge over de stand van zaken ten

aanzÍen van het overige deel van het MBR wordt overwogen. De

verr¡achting is, dat het MER in 1986 gereed zal zíjn.

Sanenstqlling werkgroep :

dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter)
drs. J.A. van den Berg te Zelst
drs. ü1.J. ter Keurs te Voorschoten

dr. íng. A. von MeÍer te Nieuw Vennep

dr. II. Nieboer te NooLdorp

ir. N.P.H.J. Roorda van EiJsinga te Delft
prof . nr. J. tr'Iessel te oegstgeest

1r. H.S. Butjtenhek te Brielle (advlseur)

prof. dr. E.I{. Bijker te Maassluls (advlseur)

ir. T.F. Risselada te rs-Gravenhage (adviseur)

Secretaris van de r¡erkeroep : drs. J.J. Scholten, secretariaat VCner
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Milieu-Ínvloedenrapport inzake een aardsason tzwaveline sinstallatie bii
Emmen

InÍtiatiefnemer : De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de

opstelling van het milieu-Ínvloedenrapport heeft opgedragen aan DHV

Raadgevend Ingenieursbureau.

Bevo en te nemen besluiten : De gemeenteraad van Emmen in
verband met de grondverkoop aan de NAM. (op hun verzoek brerden

Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Ministerie van Economische
Zaken op de hoogte gehouden van de adviseringswerkzaamheden door,de
vcrner ¡ dit in verband met de vergunnÍngen volgens de I,Iet

Luchtverontreiniging, de lrlet GeluidhÍnder en het MijnreglernenÈ 1964).

Aktiviteit : Het aardgas, dat uit velden in Drenthe en TTrente wordt
gewonnen, bevat zwavel (voornamelijk in de vorm van zwavelwaterstof).
Er Ís a1le aanleiding om dit aardgas te ontzwavelen. De NAM heeft
voorgesteld een ontzr^/avelingsinstallatie te si-tueren op het
industrieterreÍn Bargermeer-ztíd bij Emmen. rn het rnÍlieu-
invloedenrapport zijn naast de ontzwavelingsinstallatie zeLf, de

huidige situatie van het milieu en randvoorwaarden, vooral beschreven
de gevolgen op het terreÍn van de luchtverontreinigÍng (door
zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwavelwaterstof, geur), geluidhinder,
v/aterverontreiniging, bodemverontreiniging, de (externe) veilÍgheid
(door gíftige wolken van zwavelwaterstof e.d.), landschap (visuele
aspecten) en de invloeden.op de f1ora, vegetaties en cultuurger^/assen.

Stand van zaken m.e.r. Het betreft geen nilieu-effectrapportage
volgens de procedurele en inhoudelijke vereisten van het r^retsontr^7erp

inzake m.e.r. I,rie1 1s Çoor de vcmer zoveel mogelijk in de geest van
het v/etsontTrerþ gehandeld. Een advies voor de inhoud van het. milieu-
ínvloedenrapport is op , 6 mei 1993 uitgebracht. Er zijn geen
richtlijnen vastgesteld. Adviezen over de kwaliteit van het m11Íeu-
invloedenrapport zÍjn door de vcmer uitgebracht op 22 juni l9g3 (een
tussentijds oordeel) en op 24 augustus 19g3 (het eindoordeel). Bij
het eindoordeel zijn de resultaten van cte inspraak in de beschouwÍng
betrokken. De vergunningen volgens de Wet inzake de

luchtverontreiniging en de wet geluÍdhinder zijn op 20 december l9g3
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verLeend. De vergunning vol-gens het MiJnreglement 1964 is op 30

december verleend. Over de grondverkoop ls op 6 februarl 1984

besloten. Na de verlening van cle vergunningen zijn hiertegen

verzoeken om schorsÍng in gediend bij de voorzitter van de afdellng

voor de geschillen van bestuur van de Raad van state. In zlJn

beschikking van 30 mei 1984 heeft de voorzitter als voorlopige

voorzieningen voorgeschreven, daÈ voordat de inrichting wordt gebouwd,

doch utterlijk voor I januari 1985, een aantal studles ten aanzien van

veiligheídsrisicors en geluidhlnder Doeten worden uitgevoerd. Naar

verwachtíng beglnnen in februari 1985 de voorbereidlngen van de bouw

van de aardgasontzwavelingsinstallatie.

Samenstelllng werkgroep :

prof. dr. W. Maas ce Brunssum (voorzitter)

ir. T.F. Risselada te ts-Gravenhage

dr. ir. T. Schneider te Soest

dr. J.Th. de Smidt te Utrecht

prof. ir. M. Tels te Eindhoven

tr. P.M. Buis te Bunnik (adviseur)

prof. ir. H. Peters te Hengelo (adviseur)

prof. ir. M.J. Vroom te Wageningen (advlseur)

Secretari s van de werksroep : ir. R.I. Seijffersr secretarlaaE V0ner

11 -
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Mílleu-effectrapport Afvalstort MÍdden-IJssel

Inl t iat iefnerner Het Dagelijks Bestuur van het Gewest Midden-IJssel.

Bevoegd gezag : De Raad van het Ger^/est Midden-IJsse1.

Te nemen besluit : De aanwijzlng van een (of meer dan een) locatie
voor het gecontroleerd storten van huishoudelÍjk (en daarmee gelijk te

sÈe11en) afva1, zuiveringsslib en bouw- en sloopafval in het

Overijsselse deel van het Gewest Midden-IJssel als uitwerking van het

Provinciale Afvalstoffen Plan van Overijssel.

AktiviÈeÍt : Er dient een (of meer dan een) locatie te rvorden

gerealiseerd voor het gecontroleerd storten van voornoemde soorten

afva1, dle vriJkomen fn het OverÍjsselse deel van het Gewest Midden-

IJssel. Ten behoeve hlervan Ís begln 1984 een bijbehorend locatÍe-
onderzoek van start gegaan, dat bestaat uit de volgende drie
onderdelen:

1. Een globale locatíebepaling.
2. Bepaling van een beperkt aantal voorkeurslocaties.

3. Uit¡¡erking van de voorkeurslocatíes.
De opstelling van het MER za1 vooral betrekking hebben op onderdeel 3:

de uitwerkÍng van de voorkeurslocaties en de milieu-effecten daarvan.

Stand van zaken m.e.r. : De m.e.r. is op 30 april 1984 van start
gegaan. De r^/erkgroep van de VCr¡rer heeft op 27 juni 1984 geadviseerd

voor de richtlijnen. De richtlijnen zijn eind 1984 nog niet
vastgesteld.

Samenstelling van de werkgroep :

prof " dr. Iri. lvfaas te Brunssum (voorzitter)
drs. A.P.H.M. Boonman te Brunssum

ir. i^/. van DuÍjvenbooden te Moordrecht

ing. J.Mertens te Tilburg
dr. 4".I. IniÍggers te Leersum

prof. mr. D.I^I.P. Ruiter te Hengelo (Ov.) (adviseur)

drs. J.A.J. Vervloet te Bennekom (advÍseur)

Scholten, secretaríaat Vcmer

-12-
Secretaris van de werkgroep : drs. J.J
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Milieu-invloedenrapport inzake een luchtscheidi slnstallatle te
Vilsteren (gemeente Onnen)

Initiatiefnemer : De N.V. Nederlandse Gasunie.

Bevoegd gezag : College van Gedeputeerde Staten

0verÍjsse1) ; gerneente Onmen.

van Overijssel (CS

Te nemen beslult Vergunningverlening volgens de LIet inzake de

luchtverontreiniging, Hinderwet, Ì'/et geluidhinder. Tevens zal een

wijziging van het bestemmingsplan van de geneente Ommen geschieden.

AktÍviteit : De GasunÍe is van plan het compressorstation ommen uit tt
brelden met een luchtscheidings- en menginstallatie voor de winning
van stiksÈof voor menging met hoogcalorisch aardgas tot aardgas met
ttSlochteren-k\{aliteltrr. Het gas met afwijkende samensLelling, dat net
stikstof dient te worden gemengd, is afkomstig van verschÍ1lende
velden op de Noordzee en het Noorden en Oosten van het 1and. Met het
project is ook de menging beoogd van aardgas dat vanaf 1986 zal worden

geleverd door de ontzwavelíngsinstallatie van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij in Ernnen.

Stand van zaken m.e.r. : Het betreft geen rnilieu-effectråpportage
volgens de procedurele en Ínhoudelijke vereisten van het r¡/etsontwerp

m.e.r. Wel zijn door de VCmer aanbevelingen voor de inhoud van het
nilieu-invloedenrapport uitgebracht aan GS overÍjsse1 op 4 decenber

1984. GS Overijssel zu11en naar vervrachting begin l9B5 rÍchtlijnen
voor de inhoud van het op te stellen Milieu-invloedenrapport
vaststellen. De planning is er op gericht dat het MIR in april/mei
1985 gereed zaL komen om vervolgens samen met de ingediende

vergunnlngsaanvragen ter vísie te worden gelegd in mei 1985. De

inspraakprocedure en de toetsing van het MrR door de vcner zullen we1

volgens de regels van het hTetsontv/erp inzake m.e.r. gebeuren.

Sanenstelling van de wer kgroep

ir. H"S. Buijtenhek te BrÍelle
dr. ing. A. von Meier te Nieuw-Vennep

dr. J. Th. de Smidt te Utrecht

lgsfetatls "a" ¿e rettg : drs. J.J, Scholten, secretariaat VCmer

_ I3_
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MÍ1ieu-ef f ectrapportaee Gel-uidhinderrecreat ie Breda

Initiatiefnemer Het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest Breda.

Bevoegd gezaq i Het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest Breda.

Te nemen besluit : De aanwijzing van een of meer locaties voor
(sub)regionale terreÍnen voor geluidhindeirecreatie in het Stadsge$rest

Breda.

Aktiviteit : Voor het vinden van enerzijds een oplossing voor
bestaande knelpunten ten aanzl-en van het zogenaamde wildcrossen en

anderzijds het scheppen van ruimtelijke mogelijkheden voor
georganiseerde notorcrossers en beoefenaars van nodelvliegsport en

modelautosport v¡ordt een haalbaarheidsonderzoek verricht. Dit
onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

l. InventarisatÍe en.analyse ten behoeve van de planvorming.
2. stapsgewijze selectie leidend tot een aantal rnogelijke locaties

onder vermelding van gebruikte criteria.
3. Gedetailleerd onderzoek naar de haalbaarheid van deze mogelijke

locaties; richtlijnen voor inrichting, beheer en exploitatie van de

terreinen.
De opstelJ-Íng van het MER zal vooral betrekking hebben op onderdeel 3.

Stand van zaken m.e.r. : De m.e.r. is op 28 novenber f984 van start
gegaan. De werkgroep van de Vcmer zaL naat verrvachting in januari
1985 haar advies voor de rÍchtlijnen voor de inhoud van het MER

uitbrengen. Het Ís voorzien, dat het haalbaarheidsonderzoek, met

inbegrip van het MER, nredio 1985 zal worden afgerond.

Samenstelling van de r^¡er kgroep :

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter)
ir. I{. Klein te Lochem

ir. J.A.M. van der Lee te ts-Gravenhage

mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eindhoven

drs. M.J.S.M. Reynen te Buurmalsen (adviseur)

SecretarÍs van de A.l,'I. J. van Schalk, secretariaat.
VCmer

ep : drs.

14
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Milieu-ef f ectrapport C2 -deponíe op de Maasvlakte

Inítiatiefnemer : AVR Chenie C.V.

Bevoegd g,ezag , Minister van Volkshuisvesting, Ruirntelijke Ordening en

MilÍeubeheer, Minister van verkeer en [,laterstaat, Dagelijks Bestuur

van het openbaar Lichaam Rijnmond, tevens coördinerend bevoegd 8eza8'

Te nemen besluiten : ontheffíngen en vergunningen volgens de l4ret

chernische afvalstoffen, de l^let verontreiniging oppervlaktervateren en

de Hlnder¡^ret en andere besluÍten'

AktiviteÍt : De initiatiefnemer is voornemens een deponie te stichten

voor niet-verwerkbaar chemisch afval uit de zogenaande middenklasse (

C^ volgens de indeling van de CommÍssie Hofman) op een nader

oá."hr".r.r, terrein, dat gelegen is Ín het ZuÍd-VJestelijk deel van het

haven- en l-ndustrLeterrein Maasvlakte in de gemeente Rotterdam. De

Cr-deponie moet in eerste plaats een eindstatíon zijn voor de

kfeinere hoeveelheden chemisch afva1, die oP vele plaatsen in

Nederland ontstaan en to! nu toe meestal niet op verantwoorde wijze

(kunnen) worden verwerkt.

Stand van zaken m.e.r. : De m.e.r. is op 6 december 1984 van start

gegaan. De.werkgroeP van de VCmer zai- ¡aar verr¡achting in begÍn 1985

haar advies voor de richtlijnen voor de ínhoud van het MER uitbrengen'

Hetligtindebedoelingvandeinitiatiefnemerde
vergunningsaanvragen met daarbij het MER medio 1985 in te dienen'

Samenstel 1íng van de werkgroeP :

dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter)

F.J. Colon te l{all
prof . dr. J.H. Koeman te I'iageningen

ir. A. Paape te Voorschoten

rtr. R. Schilt te Hilversurn

prof. ir. P. Tidernan te Bennekom

dr. J.G.A. de Graaf te RijkswÍjk (zH) (adviseur)

prof. mr. drs. M. Oosting te Zuidhorn (adviseur)

drs. J.B. Vos te Almere (advtseur)

Secretaris van de ep : ir. R.I. Seijffers, secretariaat VCner
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BeschrÍjvfng Bureaustudie m.e.r.
van de bÍjbehorende werkgroep.

op beleidsplanniveau en samenstelling

InitÍatiefnemer : Het presÍdium van de VCmer.

Bevoeed gezag en te nemen besluit : Niet van toepassing.

AktiviteÍt : Het verrlchten van een bureaustudie om ervaring op te
doen met de opstelling van een advies voor richtlijnen voor een MER

ten behoeve van de besluitvorrning op het niveau van een
structuurschema. rn eerste aanleg is daarvoor aIs voorbeeld genomen
het Structuurscherna Drink- en IndustriewatervoorzÍening.

Stand van zaken : In maart 1984 heeft het presidium van de VCmer een
studiewerkgroep ingesteld. De aktivÍteÍten van deze werkgroep hebben
eind augustus 1984 geresulteerd in een intern werkdokument. Ten
vervolge op d,eze werkzaamheden heeft het Ministerie van Landbour¿ en
vÍsserÍi (i,env) een opdracht verstrekt aan het cent.rr¡m voor
Milieukunde der RijksuniversiteÍt LeÍden voor een onderzoek ten
aanzien van geschikte effect-voorsperlingsmethoden voor m.e.r. ten
behoeve van beleidsplannen op het niveau van een structuurschema. Dit
onderzoek wordt naar verwachting begÍn 1985 afgerond. De resultaten
van dit onderzoek zullen worden verwerkt in de bureaustudie. HeÈ
presidiun van de vcmer is van plan haar bevÍndingen naar aanleidÍng
van de bureaustudie in de loop van 19g5 mede te delen aan de Minlsters
van VROM en LenV.

Samenstelling we rkgroep

Deze werkgroep stond eerst onder voorzitterschap van prof. dr. tr,tr. Maas
en naderhand van dr. J. spaander. Als vice-voorzitter van de werkgroep
trad op prof. dr. J.I.S. Zonneveld.

Voorts namen deel aan de werkgroep:
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- dr. H.A. Udo de Haes (Centrum voor Milleukunde der R'U' Lelden;

cornnissielld)

- drs. R. Verhoef (Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Recht vån de

UvA; cornrnissielld)

- dr. H. de Boois (Bureau Projectbegeleiding RIVM)

- ir. J. Haijkens (lirektie Drink- en Industriewatervoorziening,

DGMH)

- ir. Th. G. Martijn (VerenigÍng van Water'leidingbedrijven in

Nederland / KeuringsÍnstÍtuut voor WaterleldingartikeLen)

- drs. E. spaink ( Dlrectoraat Generaal LandellJke Gebleden en

Kr^raliteltszorg, Directie Natuur, Milleu en Faunabeheer, l"llnisterie

LenV)

- ir. M.C. de Soet (Afde1Íng milieu-effectrapportâge, DGMH)

- drs. J.J. Scholten (secretaris VCrner)

s van de werkgroep : drs. A.I'Û.J. van SchaÍk, aecretariaat

VCner

Secretari
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LiJSt VAN SYMPOSIA, SEMINARS, INLEIDINGEN EN BEGELEIDINGSCOMMISSIES

waaraan medewerking werd verleend door leden van het presidlun en het
secretariaat van de VCrner, alsmede ANDERE h¡ERKCONTACTEN

u.s./Netherlands seminar on envíronmental. nanagement 9-13 aprtl
1984 in l.rlashington (presidiun)
rnleiding op 9 aprir over m.e.r. tijdens het seminar ¡nitfeukunde
19831 L984 van het Nederlands lnstituut voor praeventieve
gezondheidszorg / TNO (secret.ariaat)
rnleidlng op 14 junl 1984 over de voorÈgang van het interinbeleid
en de ervaringen van de VCmer daarbij voor de commissie n1lieu en

rulntelijke ordening van de Raad van Nederlandse

lJerkgeversverbonden VNO en NCI"I (presldiun)
Begelefdlngscomrnlssie van fase 2 van het onderzoek

voorspellingsroethoden m.e.r. (secretarÍaat)
Begeleidingscor¡missies voor deelprojecten centrale ingang nilíeu-
infornatie (secretariaat)

BegeleÍdingscommissie van het onderzoek globale
effectvoorspellings- en beoordelingsnethoden ( secretariaat)
Gedachtenwisselingen over m.e.r. en de rol van een conmissie van

onafhankelijke deskundigen daarbij ¡oet bezoekers uit Finrand (6
juni 1984), Canada (25-26 juni 1984), Schorland (24 okrober l9g4)
en Polen (5 decenber 1984) (presidiun en secretariaat)
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Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

DI RECTORAÀT. GEI,¡ERAAL \IOOR DE M I LI EUqYG I ENE

Aan de ',¡rcorzitter van de Voorlopige
Co¡rmissie voor de nilíeu-effect-
rapporfage
dr. J. SPaander
Postbus 2345

35OO GH UTRECHT

Kenmerk Dalum

ocm/B
2334053

29 nnl ]98+

Postbus 20951
2500 EZ 's-Gravenhage
telefoon 070- 264201, tst
lelex 34429

Onderwerp

van

Jaarverslag voner 1982-1983

Mede narnens de Mínisber van Landbouw en Visserij zeg ik u dank voor het'
bij brief van 22 maart j.I., aan nij toegezonden jaarverslag 1982-1983 van

uw cómmissie.
Dit verstag geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende opnrerkingen.

Het verheugt. nij te constateren dat aIle ailviezen van uw commissie konclen

worden uitgebracht binnen de termijnen van het weÈsonthterp m.e.r. Hoewe1

deze termijnen wellich! krap bemeten zijn is uw commissie er door een

voortvarende aanpak in geslaagd termijnoverschrljding te voorkornen

lk acht dit een belangrijk feit, aangezien een zo strict rnogelijke hancl-

having van gestelde termijnen van grote betekenis is voor een efficiënte
inpassing van n.e.r. in bestaande besluitvorningsprocedures'

Uw voorstel orn bij de aanmelding van een m.e.r.-plichtig voornemen een kor-
te typering van dã probleensteliing en het doel van de voorgestelde oplos-
singen verplicht te stellen, acht ik een waardevolle suggestie.
Ik zal deze ¡neenemen bij het opstellen van de in artikel 41k, zesde IÍd van cle in
het wetsontwerp bedoelde ninisteriële beschikking.

Uw werkwijze bij het.samenstelLen van werkgroepen uit de com¡nissie beb ik
ten zeersEe gewaardeerd.
Door het bevoegd gezag te betrekken bij het for¡neren van de werkgroepen
kondlen neningsverschilLen met het bevoegd gezag omtrenÈ de onafhankelijk-
heid van in te schakelen deskundigen worilen voorkomen. Niett,emin zijn nijn
anbtgenoot van Lanilbuw en Visserij en ik van mening, dat het bevoegd gezag op dit
punt een eigen verantwoordelijkheid dienb te hebben en in aIIe gevallen
zelfslandlig za]- moeten beoordeten of de onafhankelijkheid van de

werkgroepleden in het concrete geval aanwezig is. Onze voorkeur gaat'

Bitlagen:

Bezoekarlres:
van Alkemadelaan 85
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derhalve u1t naar een regeling, waarbij het bevoegd gezag de uiteindelijke
bevoegdheld toekc¡nt om, op basis van een voordracht van de voorzitt,er, ãe
samenstelllng van een werkgroep vaet t,e sterlen. Àchtertiggende gedachte
hierbij is dat de positie van de werkgroep als belangrijk adviesorgaan van
het bevoegd gezag, op die wijze naar onze menlng wordt versterkt.
Bij nota van wijzigingen hebben wij de Kamer voorgesteld artikel 77e van
het wetsontwerp n.e.r. in bovengenoemde zin aan te passen.

Met berangstelllng heb lk kennis genomen van ur¡r voornemen om nader te be-
zien in hoeverre in advlezen voor richt,lijnen ¡neer eenduidig kan worden
aangegeven welke zaken prioriÈeit verdlenen en welke mate van detaillering
daarbiJ aan de orde noet komen.
Indien het mogelijk blijkt om de kwaliteit van de adviezen van uw conrnissÍe
op deze punten nog verder te verbeteren, dan zar dit de totstandkoming van
duidelijke, op de praktíjk afgestemde richtrijnen ongetwijfeld ten goede
ko¡nen. naarbij moet uiteraard wel bedacht worden, dat de adviezen van de
conrnissie geen bindend karakter hebben en het bevoegd gezag derhalve in
principe vrij is daarvan af te wijken.

Uw constaterl'ng. dat eerst.e orde effecten van sociale en economische aard
op produktie en produkten ten gevolge van mitieu-veranderingen in een ÈlER
niet buiten beschouwing kunnen bLijven, kan ik'in beginsel onderschrijven.
Het is naar mijn nening voor arlen die bij m.e.r. beirokken zijn van
belang het begrip 'reikwljdte' van milieugevolgen, zoals neergeregd in
artikel 41a, genuanceerd te benaderen.

omtrent het alternat.íef, waarbij de best bestaande nogelijkheden ter be-
scherming van het ¡nilieu worden toegepast, vrordt door u opgemerkt. dat dit
in veeL gevallen niet beschouwd kan worden als een afzonderlijk alterna-
tief. Naar uw nening noet het meer gezien worden ars een serie
milieu-beschermende rnaatregeren voor deelaspecten van de voorgesterde
opl.ossingen.
Deze zienswijze neent naar mijn mening niet weg dat toch steeds moet worden
getracht om toepassing van de best bestaande nogelijkheden als een duide-
lijk herkenbaar alternatief t.e presenteren, dat kan worden vergeleken met
alternatieven die een ninder ¡nílieu-vrÍenderijk karakÈer hebben.

Refererend aan de bij de nu lopende m.e.r.rs gevolgde beleidslijn geeft u
ín overweging, o¡n in heÈ wetsontwerp m.e.r. voor het bevoeg gezag de
verplichting op te nemen om een eventuele afwijking van ingebrachte
adviezen en opmerkingen bij het. vastst.ellen van richtlijnen te motiveren.
Bij dit voorstel plaats ik een tweetal kanttekeningen.
In het wetsontwerp is geen motiveringsplicht opgenomen omdat de richtlijnen
voor de inhoud van een ltER geen bindend karakter hebben. Het staat de
initiatiefnemer in principe vrij om van de rÍchtlijnen af te wijken. Devôststelling van de richtlijnen kan dan ook niet als een beschikking worden
aangenerkt. Het zou te ver voeren om aan een besLuit, dat niet gericht is
op de totstandkcrning van enig rechtsgevolg, een explieiet
motiveringsvereiste te koppe).en Èerzake van het al ctan niet overnemen van
uitgebrachte adviezen.
Àfgezien hiervan dient het bevoegd gezag een zekere speelruimte te hebben
bij het behandelen en verwerken van ingebrachte adviezen en opnrerkingen.
Deze speelruinte is uiteraard niet onbeperkt. rk ga er van uit - en depraktijk toont dit ook aan - dat het bevoegd gezag grondige aandacht
schenkt aan de adviezen van de commissie en de wettelijke adviseurs. Hetinstellen van een notiveringsplicht zou er evenwel gemakkel-ijk toe kunnen
reiden, dat deze adviezen worden beschouwd ats bindende adviezen waar
sl"echÈs bij uitzondering van kan worden afgeweken. Een en ander zou
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tot een door rnlJ ongewenate etarheid kunnen leiden'

aiJ het leggen en onderhouden van werkcontaccen tussen de verschlltentle bíJ

f¡el ¡n.e.¡.-proces betrokken partlJen dient naar niJn mening van de zíjde
van de cormlgsfe de nodllge tãrughoudendheid te worden betracht' VoorEs zal

met name in de vooroverlãg-fase rnoeten worden voorkomen dag er tussen de

coÍmissie en de overlge partijen een onderhantlelingssituatie ontstaat' De

conmissie zal ln dit verband zelf de nodige waarborgen moeten Fcheppen om

haar rol van onafhankeltJk adviseur optlmaal te kunnen blljven vervullen'

Naar aanleidting van het door u genoemde evaluatieprograrnma merk ik op' dat
àe rnogeltjkheiã en weneeliJkheid van het opstellen en uitvoeren van een

aergeitjr-prograÍma bezien zal worden in het kader van een evaluatieonder-

"o"k, 
dãt ultgevoerd zal worden op basis van de thans lopende interim-

m.e.r.r8.

De door u genoemde aandlachtspunten voor mogelijk nader nilieu-onderzoek
zullen¡ voo! zwer zLi specifiek oP m.e.r. betrekking hebben, worden meege-

nomen in he! m.e.r.-onderzoekprogranma voor de jaren 1985-1987.

Tenslotte kan ik u tot nijn genoegen nededelen dat ik voornemens ben uw

jaarverslag te publiceren in de speciale aan rn.e.r. gewijde reeks rapporten
van de rninisteries van Volkshuisvãsting, Ruimtelijke Orilening en Milieube-
heer en van Landbouw en Visserlj.

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruintelijke ordenlng en ltilíeubeheer,

r¿ùos
Dr. P. Winsenius.



Postbus 20951
25OO FZ 's-Gravenhage
telefoon 0 70 - 2642 01, tst:
telex 34429

Directie Bestuurszaken

Uw kenmerk Uw br¡ef van

Onderwerp

Minlsterie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
DIRECÏORAAÏ-GENERAAL VOOR DE MILIIUIIYGIIN[

Aan de voorzitter van de Voorlopige
Commissie voor de
m j I j eu-ef f ectrapportage,
Dr. J. Spaander
Postbus 2345,
3500 GH Utrecht

Kenmerk Datum

DGMH/B I
nr. 03D4047

7 januari 1985
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toetsingsadvies MER keuze
Grevelingenmeer zout of zoet

Geachte heer Spaaniler,

Met belangstelling hebben de minister van Lanilbouvr en Visserij en ik
kennis genomen van het eerste toeÈsingsadvies van uw Commjssie dat
overeenkomstig het wet.svoorstel milieu-effectrapportage is opgesteld. Dit
toetsingsadvies, dat u binnen de gestelcle termÍjn aan de minister van
Verkeer en Waterstaat hebt uitgebracht, betreft de projectnota/MER t.er
onderbouwing van de keuze tussen een zoet of een zout Grevelingenmeer.
De inhouil van dit toeÈsingsadvies za1 een rol spelen bij de verdere
beslujtvorming, die door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt
voorbereid. Over de inhoud van het toetsingsadvies wil ik mij dan ook
niet uitlaten. WeI veroorloof ik mij een enkele opmerking over de vorm
van het toetsingsadvies.

De índeling van het toetsingsadvies in een begeleidenite brief met de
belangrijkste concl-usies, een kort en bondig advies en een bijlage waarÍn
meer in detail op het MER vrordt ingegaan spreekt mij aan, evenals de
beperkte totale omvang van het advies. ook ile verwijzingen in de bijlage
met gedetailleerde opmerkingen naar de betreffende onderdelen van artikel
41i van het wetsvoorstel, inhoudende de onderdelen die een MER mininaal
dient te bevatten, scheppen mijns inzíens de nodige duidelijkheid.
Met.betrekking tot tvree punten plaats ik een kanttekening. In de eerste
plaats wekt het advies de indruk, met name op b1z. B "Aanvulling MER'!,
dat het lulER na inspraak en toetsíng zou moeten worden aangevuld.

BijlaOen:

Bezoekadres:
van Alkemadelaan 85
Bereikbaar met de bust¡jnen tB (slalions HS - CS). en 23,
NZH'bus vanuil Amsterdam 89. en vant,it Le¡derdorÞ 64 ol 65.
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Zoals bekencl ls 1n de Nota van wijzigtngen bij het wetsvoorstel
mllieueffectrapportage (tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 16 814,

nr.B)voorgestel.ddebepalingrnetbetrekkingtothetzogenaamde
aanvullende rapport (artlkel 41x) te schrappen. Een verwijzing naar
aanvulling van het MER ln een toetslngsadvies lijkt me dan ook niet
opportuun. l{el kan net betrekking tot die aspecten worden geconstateerd
dat naar uw oordeel het. MER nog onvoldoende informatie bevat om een

gefundeerd besluit te nemen.
In de tweede plaats merk lk op dat, hoewel u op blz. 1 van het advjes
stelt ilat dte schriftelijke en mondelinge opmerkingen, naar voren gekomen

tijitens de inspraak, en de ingebrachte (arnbtelijke) aclviezen en

commentaren zijn betrokken bij uw advisering, jn het advies niet
duideltjk is gemaakt hoe en met rrrelke inspraak- en adviseringsresultaten
rekening ls gehouden. Dit punt is te meer van belang omdat jn het
wetsvoorstel een speciale regeling is opgenomen in ile vorm van een extra
maand na de inspraaktermijn gedurende welke uw conmissíe het
toetsingsadvies kan opstellen. met het oo9 op behandeling van de

inspraak- en advlseringsresultaten door uw Commissie'

Nu het ínterimbeleid mÍIieu-effectrapportage goed op gang tijkt te komen,

zal u\t Conrmissie steeds meer de ro1 spelen die haar in het \tetsvoorstel
¡niLieu-effectrapportage is toegedacht. Ik hoop dat in aIIe gevallen een

tijdig, kwalitatief hoogwaardig en bonctig advies een bijilrage aan de

besluitvorming zal leveren.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Mi 1i eubeheer ,

Q,r,n"u*.f 
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dr. P. Winsemius






