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rn overeenstemming met artiket 77 b van de l{et tot uitbreiding van
de [{et algemene bepalingen milieuhygiëne (Regeren met bet.rekkíng tot.
mÍ1íeu-effectrapportage) heeft het presidlum van de commissÍe voor de
mí1Íeu-effectrapportage (Cie. m.e.r.) het genoegen u hierbÍj het jaar-
verslag over 1986 aan te bÍeden.

Het afgelopen jaar had een bijzondere betekenis voor de CommÍssie,
rn mel 1986 eindfgde het bestaan van de voorropíge comrofssíe voor de
m.e.r. en trad de Co¡nmÍssle voor de m.e.r. aan. Dit is dus tegelijker-
tijd het laatste Jaarverslag van de voorropige commissíe en het eerste
verslag van de Commissíe voor de m.e.r.

-*p

. J.J. Scholten,
secretarls.
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JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE OVER HET JAAR

I 986

I. SAMENVATTING

In 1986 bracht de CommÍssíe zeven advlezen ult.

AdvÍezen voor ríchtlijnen:
- Advies ríchtlijnen voor het locatíe-gebonden miIleu-effectrapport Ín-

zake opslag en verclerking van radloactíef afvall;
- AanbevelÍng voor de Ínhoud van het miIíeu-effectrapport Oostwest,baan

Luchthaven Zuid-Limburg ;

- Advies ríchtlljnen milieu-effectrapport Ontgrondingenplan beton- en

metselzand Noord-Brabant ;

Toets ingsadv ie zen:

- Toetslngsadvfes over het locatie-onafhankelijlt mír ieu-effectrapport
i¡zake opslag en verwerking van radío-actlef afvall;

- ToetsÍngsadvies over de umweltuntersuchung Dollarthafenprojekt Emden;

- De aanvullende reactÍe op de ttstellungnahme zum Prilfberíchttr;
- Toetsingsadvies over het mi1íeu-effectrapport voor de deponie van

nÍet-verwerkbaar chemísch afval op de Maasvlakte.

rn het verslagjaar werd begonnen met de advÍezen voor ríchtliJnen over:
- MER-457 op VJalcheren (Veersedam - Middelburg);

- MER-ÀI6 bij Rotterdam;

- MER CompagnÍes oefentérreÍn Ginkelse Helde.

I Deze advÍezen zíjn ín één band gepubliceerd



Voorts werd een begín gemaakt met het

- toetsÍngsadvfes over de projectnota/MER OeververbÍndfng ten westen van

Rotterdam.

Voornoemde víer adviezen zíJn ín de maand januari van 1987 verschenen,

Aan het einde van 1986 had de Commissíe ín het totaal 23 advíezen uítge-
bracht, waaronder l4 adviezen voor ríchttíjnen en 8 toetsíngsadviezen.

Over 4 projecten ís ínmíddels ook een besluit genomen.

Op 13 meÍ werd de Commissie geïnstalleerd en dr. H' Cohen benoemd als

voorzÍtter. Ðe Commissie telt nu lB0 leden-deskundigen.

Het Besluit Milfeu-effectrapportage (een Algemene Maatregel van Bestuur)

is 1n het verslagjaar nog níet ín het Staatsblad verschenen, waarmee de

onzekerheld over de defínitÍeve lnwerkÍngtredíng van de m.e.r.-plicht
bleef bestaan.

Ook dÍt jaar heeft de CommíssÍe ín vrljwel alle gevallen de termijnen

voor het uitbrengen van de adviezen gehaald. Alleen de periode rondom de

jaarwísselíng wordt als knelpunt ervaren, als advfezen omstreeks die

tUd moeten worden uitgebracht. In dergelfJke gevallen is ongeveer tqree

weken extra tijd benodígd.

Naar het zich laat aanzíen zal ín het komende Jaar (1987) door de Com-

missÍe een twintigtal advíezen worden uitgebracht. Nadíen wordt nog een

verdere stíjgíng ín het aantal uit te brengen adviezen verwacht. Dit
heeft te maken met de geplande invoeríng van de m.e.r.-plícht in 1987'

De toename ln de werklast zal op adequate wíjze moeten ¡¿orden opge-

vangen. Dít geldt met name voor de werkzaamheden voor het presidíum en

het secretariaat van de Commissle. Hêt aantal deskundigen ín de Commis-

sie is voldoende groot om de toename in de advíeswerkzaamheden het hoofd

te kunnen bieden.

In volgorde van de verschíILende procedure-stappen zijn de belangríjkste

ervaríngen over het verslagjaar de volgende.
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Ðe tendens bestaat de zogenaamde startnotitíe uit te bouwen tot een
omvangríjk document. De commíssie heeft steeds benadrukt dat deze no-
títíe, meL het oog op de rol díe deze speelt als ínformatiebron voor
de ínspraak en advisering, voorar leesbaar en niet te omvangríjk moet
zíjn. Te veel ÍnformatÍe ín deze fase van de procedure kan lícht de
índruk wekken dat het MER reeds in grote rijnen is uitgestippeld. Het
stellen van nadere regeren voor de ínhoud van de startnotÍtie, zoars
bedoeld ín artíkel 4ll, het zesde rid van de rJabm, zar hierop behoren
in te spelen.

De commissie hecht, met het oog op de bestuurlíjke bruikbaarheíd van
haar adviezen, grote waarde aan gedachtewisselingen met bevoegd gezag
en initiatíefnemer. A1 naar gelang de fase waarin de m.e.r. verkeert,
kan dit contact de volgende betekenís hebben,
Nog voorafgaand aan de start van de procedure kan een zogenoemde ín-
troductíebíjeenkomst van de commissie met ínitíatíefnemer, bevoegde
overheden en advíseurs, veel vragen over en \.feer ophelderen, zoals
vragen over de relatie van de m.e.r. met andere besluitvormingsproce-
dures, de rolverdering van ínítiatiefnemer en bevoegd gezag enz.
Een bespreking van een concept-advies van dê commissie met bevoegd
gezag en Ínitíatíefnemer kan onduidelíjkheden wegnêmen erL zo de be-
stuurlijke bruikbaarheid ten goede komen.

Een secretaríaats-reactie op een concept-MER kan tenslotte tegemoet
komen aan het probreem, dat een éénmaal door bevoegd gezag aanvaard
MER niet meer bijgesteld hoeft/kan worden door de initiatiefnemer,

De commíssie heeft ín haar advíezen verschirlende soorten van arterna-
tieven onderscheíden. Als uítwerking van en naast de wettelÍjk voorge-
schreven nul-, voorkeurs-, en meest míríeuvriendelíjke arternatieven,
heeft de commissíe voor de redelíjkerwijs Ín beschouwíng te nemen al-
ternatíeven een terminologie ontwikkeld. rn de verschillende advíezen
kwamen aan de orde:

-J-



* nul- en nul lus-alternatieven blj de laatste gaat het om een be-

trekkelíjk bescheiden aanpassÍng van de bestaande situatfe (opheffen

knelpunten).
* @= de voorgenomen activíteit;
?t lstellí a ternat waarbij het doel van het voornemen langs

andere wegen dan dÍe uitgestippeld voor de voorgenomen activÍteit
vrerdt bereikt;

:t locatíe-alternatí,even;
* uitvo 1n al rnat ieven hierbinnen kunnen dan weer ínrichtings-

gebruiks- en beheer(s)alternatíeven worden onderscheÍden.

* BíJ de vaststelllng van de richtlÍjnen door bevoegd gezag (voor de

MERten over de luchthaven Zufd-Limburg en de opslag en verwerking voor

radío-actíef afval) werden de adviezen van de Commissle steeds Ín es-

sentle overgenomen.

- BíJ twee proJecten - luchthaven Zuíd-Límburg en de Dollardhaven - spe-

len grensoverçchríjdende effecten een ro1. Met de ín werkíng treding
van de EG-ríchtlíjn betreffende de milleu-effect beoordeling in juli
1988, zullen de daarln beschreven regels voor het verstrekken van

milieu-ínformatle aan buurlanden van toepassÍng worden.
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1.1 SUMMARY

In thÍs annual report the Commíssion for Envíronmental Impact Assessmenl

ín the Netherlands presents an overview of its activíties duríne i.9Bó

In the preceding three annual r"ports2 the role and dutÍes of the Com-

míssíon in the environmental ímpact assessment (nfl¡ process ín the
Netherlands were descríbed.

During l98ó the Commíssíon prepared seven advfces. They concerned¡

Advices on guíde1ínes submÍtted to the:

- Míníster of Housing, Physícal Planning and Environment, being the co-
ordínatíng competent authoríty, on the locatíon- dependent environmen-
tal fmpact statemant (ErS) for the interím surface storage and proces-
sÍng of radio-active waste,

- Miníster of rransport and Publíc l,Iorks on the Ers for the East-west
runway of the regional airport Zuíd-LÍmburg,

- ProvÍncial Government of Noord-Brabant on the Ers for the quarrying
of industríal sand.

Advíces on the review of EISrs submi.tted to the:

- Mínister of Housing, Physíca1 Planníng and Environment, on the loca-
tíon-Índependent EIS for the surface storage and processíng of radio-
actÍve waste,

2 Environmental Impact, Assessment seríes, Ministry of Housíng, physical
Planning and Envíronment (VROM) and Mínistry of Agrículture and
Fisheríes (L&V), The Hague, nrs. 15, 29 and 31.
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- Miníster of Housing, Physical Planning and Envíronment' on the EIS for
the Dollard-seaport (ín the Federal Republíc of Germany).

- MinÍster of Housing, Physlcal Planníng and Environment on the German

EIS for the Dollard-Seaport - an addÍtíona1 advíce about the comments

of Èhe proponent on the Commissíonrs review.

- Regional Government of Ríjnmond, as the coordínating competênt autho-

rity, for the EIS on the secure landfill of hazardous waste on the
Maasvlakte

By the end of 198ó the Commission had íssued 23 advices Ín totaI, of
which 14 concern advices for guidelines and I concern reviews.

To date only ín four EIA cases a fínal decision on a project \^ras made,

General conclusíons on the influence of EIA on the quality of the deci-
sion-making process are stíll hard to draw. Nevertheless, the Commíssíon

has the impressíon that EIA through íts careful treatment of the enví-
ronmèn tal åsr)ec ts will result in a reductíon ín the number of obíections
to and appeals agaínst any related decÍsions taken. Therefore,
because EIA st.reamlines the different rulings for the permits,
speed up the decision-makíng process.

On the 13th of May 1986 the Commíssion was ínstalled, and dr
appolnted as the ChaÍrman. the Commíssíon has 180 members.

but also

EIA can

Cohen was

It is estimated that in 1987 the Commissíon wÍ1I prepare approximately
twenty advíces. Thís means that in 1987 the workload will triple.
A further increase ín the number of advices ís expected. This ís due to
the fact that ín 1987 the legal oblÍgation to carîy out an EIA for cer-
tafn specifíed projects, plans and programmes is planned to come ínto
force.
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In 198ó, the Commission was agaín able to
the tíme-1í¡níts that the EIA Act precribes.

The most ímportant experíences and events for the Commission in 1986 are

summarized belo¡.¡ in sequence of the dÍfferent steps Ín the ElA-proce-
dure, The experiences are dispersed over a number of very different pro-
jects. They do not allow for sweepíng general conclusions.

- There ís a tendency to enlarge the proponent's'rprelímÍnary notifÍca-
tionrr to an extended documenl. The Commission has always put emphasís

on the specifíc role thís document has to play in the scopíng phase:

ít has to provide ínformation for the advisors and public partici-
pants. Therefore, this note must be, above all, readable and not too
voluminous. Too much information in thís fírst step of the process may

create the Ídea that the assessment is already pre-arranged and

bíased.

- The Commíssíon attaches great va1ue, wíth regard to the usefulness of
the advices, to final and informal contacts with the competent autho-
rfty and the proponent,. In the different steps in the process these
contacts may have the followíng meaníng,

Before the start of the procedure, an.introductory meeting can clarÍfy
matters e.g, wíth respect to the role of proponent and the competent

authorÍty (partículary ín those cases when they pertain to the same

agency) and wÍth regard to the relatíon between the EIA-procedure and

any other decísíon makíng procedures that apply the proposed activíty.
I{íth a vÍew to the usefulness of the advice, the Commission also usu-

a1ly díscusses on a draft-advice with the compelent authority and the
proponent so as to e1íminate any possible misunderstandings.
FÍna1ly, the secretariat of the Commission may comment on a draft-EIS.
Such ínformal comments may ímprove the qualÍty of the EIS before Ít ís
accepted by the competent authority. Once the EIS ís accepted, the
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proponent has completed hls dutíes and cannot be asked to amend or

readjust the EIS.

Accordfng to the EIA Act several types of alternatíves have to be de-

scrlbed ín eàch statement: the do-nothíng(zero)*alternatíve, the pro-
posed activity and the alternatÍve whÍch offers the best prospects of
protectÍng t.he envíronment.

As a specification of these minímum requlrements, the Commíssion has

developgd a refe.rence-list of different types of alternatlves whlch

should be considered as rrreasonablert. Dependfng on the particular EIA

the following alternatíves can be distínguÍshed:
. ttzero and zero-plusrr alternatíves; the latter refers to a modest

adJustnent of the existÍng sítuatíon, for instance by removal of
bott lenecks ¡

. the proposed actívíty - prefered aLternat,ive of the proponent¡

. objectlve-alternatíves¡ fn which the objective of the proposed acti-
vfty ls attaíned Ín a dífferent way;

. sitê-alternatives¡

. ¡nethod-alternatlves; ín this category a subdívisíon can be made,

into design-, performance- and management-alternatfves.

In the preparatlon of guidelínes for two EISrs thís year, the respêc-
tlve competent authorities largely adopted the advíces of the Commis*

s Íon.

In two EIA's (regÍonal airport Zuíd-Limburg and DolIard-Seaport)
transfrontier impacts play a ro1e. The EC-dírective on EIA wlll take
effect ín July 1988. By then rules requirement will be ín force regar-
ding the mínimum Ínformat,lon-requírements.
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2. INLEIDING

op 13 rneí 1986 werd de commissíe voor de Mílieu-effectrapportage (cmer)
gernstalleerd door de minísters l^Iínsemius en Braks, nadat op 10 meí l9B6

de m.e.r.-regeling díe deel uitmaakt van de triet algemene bepalingen
mi1íeuhygiëne, in werking trad.
Daarmee werd een periode van 4 lL jaar afgesloten waarin nog sprake was

van de voorlopige.commissíe voor de milíeu-effectrapportage. Het Besluit
Mílieu-effectrapportage, een Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de

aanwijzing van activíteiten en besluiten waarop de wet van toepassing ís
plaatsvíndt, is in het verslagjaar nog niet ín het staatsblad versche-
nen. Daarmee was in 198ó nog geen sprake.van een formele m.e.r.-plícht:
de m.e.r,-procedure werd op basis van vríjwilligheÍd toegepast. Zo gauw

de AMvB van kracht wordt, geldt de m.e,r,-plícht voor de projecten waar-
over de besluitvorming dan nog níet Ís afgerond.

Bij ínstallatie van de commissíe werd dr, H. cohen benoernd als voorzít-
ter. De commissie nam tegelijk met het adjectief "voorlopÍg' afscheid
van Dr. J. spaander \^raarmee het tijdperk van de tcommÍssie spaander'
werd afgesloten. De naam van dr. spaander was Ímmers vanaf het a1-
lereerste begin met milíeu-effectrapportage ín, Nederland verbonden.
De commíssie telt nu lB0 leden-deskundigen. zíj zijn voor een groot deel
afkomstig uit het bestand van de Voorlopige Commíssíe.

Ïn hoofdstuk 3 wordt een feítelijk overzicht van de werkzaamheden ín het
verslagjaar gegeven. Hoofdstuk 4 bevat een evaluatíe van de opgedane

ervaringen in 1986, waarbíj zonodíg \,rordt gerefereerd aan eerdere ge-
beurteníssen ín de voorafgaande jaren, rn hoofdstuk 5 wordt aandacht
geschonken aan lopende en nieuwe ontwíkkelingen betreffende m.e.r. en de

ro1 van de Commíssie daarbij.
In de bíjlagen zijn opgenomen: de samenstelling van de Commissie en de

bezetting van het secretariaat (bÍj1age l), een korte typeríng van alle
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rn,e.r.-projeÇten (bfjlage 2), de tredes van dr. Spaander en dr. Cohen

tfjdens de ínstallatie uítgesproken (bijlage 3) en de eerder verschenen

puþIicaties van dê (voorlopige) Commlssie (bijlage 4).
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3. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE

3, I AdvÍezen

De CommÍssie-m,e.r, bracht in 1986 zeven advíezen uít, Deze zijn hier-
onder gerangschíkt ín chronologische volgorde:

- Toetsingsadvies over het locatíe-onafhankelijk milieu-effectrapport en

advies richtlíjnen voor het locatte-gebonden milieu-effectrapport ín-
zake opslag en verwerking van radíoactief afval op 24 januari 1986 aan

de Mínister van Volkshuisvesting, Ruimtelíjke OrdenÍng en Milieube-
hee r.

- Toetsíngsadvíes over de Umweltuntersuchung DollarthafenproJekt Emden

(BRD) op ll februari l986 aan de Miníster van Volkshuisvesting, Ruím-

telijke OrdenÍng en Mílíeubeheer.

- Aanbevelingen voor de ínhoud van het milieu-effectrapport Oost-west-
baan Luchthaven Zuid-Límburg op 25 februarí l986 aan de Miníster van

Verkeer en I,Iaterstaat.

- Toetsíngsadvíes over het mÍlieu-effectrapport voor de deponie van niet
verwerkbaar chemisch afval op de Maasvlakte op 14 maart 198ó aan het
College van Gedeputeerde Staten van Zuíd-Holland,

- Reactie op de rStellungnahme zum Prilfberíchtr over de Umweltunter-
suchung Dollarthafenprojekt van 19 augustus 1986 aan de Miníster van

Volkshuisvesting, Ruimtelljke Ordeníng en Milieubeheer.

- Àdvíes Richtlijnen milieu-effectrapport Ontgrondíngenplan Noord-Bra-

bant (beton- en metselzand) op 27 oktober 1986 aan Gedeputeerde Staten

van Noord-Brabant.
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De advíezen werden, evenals fn voorgaande jaren, uitgebracht bínnen de

door de wet gestelde ternijnen.
Een uítzondering hierop vormde het toetsíngsadvÍes over het locatie-on-
afhankelfjke MER Ínzake de opslag van radio-actief afval. Debet hieraan

was de vakantíeperiode rond kerst en níeuwjaar.

De advíezen werden alle vastgesteld met algemene ínstemmÍng van de leden

van de betrokken werkgroepen,

Naast genoemde advíezen maakte de Commissie een aanvang met:

- het advÍês voor ríchtlljnen over het MER 457 op lJalcheren (Veersedam-

Míddelburg ) ¡

- het advles voor rÍchtlíjnen over het MER Aló bíj Rotterdam (Overschie-

Kralingseplein);
- het advÍes voor rÍchtlijnen over het MER Compagnies oefenterrein

Ginkelse Heide¡

- de toetsing van de projectnota/MER Oeververbinding ten westen van Rot-
terdam.

Deze adviezen zu11en ín januarí van 1987 worden uitgebracht.

Met uítzondering van de m.e.r. opslag en verwerklng van radío-actíef
afval, de m.e,r. Oostwestbaan Luchthaven Zuid-Límburg en het Duitse
mÍlieu-rapport over de Dollardhaven zíjn de hierboven genoemde projecten
volgens de formele procedure verlopen. In hoofdstuk 4 wordt nader op de

redenen voor en het verloop van de afwfjkende procedures ingegaan.

De Commíssie m,e.r, verrichtte voorts in 198ó voorbereidend werk voor
enkele reeds aangekondigde maar nog níet gestarte projecten, Het betreft
het inrichtingsplan Eenheídsoefenterrein de Haar en de toetsÍng van

HELP-rapporten (Herziening EvaluatÍe Landínrichtings Projecten). Laatsl-
genoemde activíteít vloeÍt voort uit de aanvaardÍng door de Tweede Kamer
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van de motie van Noord3, Deze behelst dat landinrichtíngsprojecten
buíten de werkíngssfeer van de m.e.r. worden gehouden, omdat de HELp-
rapportage de aangewezen methode is om de mílieu-effecten te beschrij-
ven. De commíssíe m.e,r. Ís gevraagd om van bepaalde randínríchtíngspro-
jectenrrde HElP-rapporten ínhoudelijk te bezíen in het licht van de crí-
tería die daarvoor in het kader van de m,e,r. gerden'r4, rn de roop van
1987 zal een eerste project worden aangevat,

3. 2 Overige werkzaamheden

Ðoor leden van het presidíum en het secretaríaal zíjn bíjdragen geleverd
aan de cursussen m.e.r. van Geopran, aan het m.e.r. symposium op lg sep-
tember te Amsterdam, aan het lJorkseminar vån hêt rBR Recente ontwíkke-
1íngen in het bouwrecht, d.d. l6 oktober, de NIROV-studiedag Ruimtelíjk
beleíd/mílieubeleid op 26 november en het symposium Bestuur van de Na-
tuur in Arnhem op 7 november.

Er verschenen intervíews met de níeuwe voorzítter van de Commíssie in
enkele dagbladen, Binnenlands Bestuur en ROM-magazÍne.

Aan bezoekers uit Polen (op 1l februari) en canada (6 augustus) werden
Ínlichtingen gegeven over m,e.r. en de ror van onafhankelíjke deskundí-
gen, respectievelÍjk de m.e.r, opslag radio-actief afvaI.
voorts is ín het kader van de evaluatie van het interimbeleíd m.e,r.
medewerking verleend aan het onderzoek van het advíesbureau Haskoníng en

werden ínlichtingen verstrekt âân de commÍssie Evaluatie I.IABM (cíe.
oosting) met het oog op de evaluatie van de wettelijke m.e.r.-regeling.

3 Tweede Kamer, vergaderjaar l984-1985, l68l4 nr.
4 Bríef van de MinÍster van Landbouv¡ en Visserij

8ó-23ó0).

?,
van 28 juli 1986 (NMF/M-
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De Gezondheídsraad 1s lnformatie verstrekt over de werkwíjze van de Com-

miseie, met het, oog op de rol van deze Raad bÍJ de toetsing van de zoge-

noemde crfteriun-document en.

Tenslotte heeft de Commissíe een nieur¿e behuizing gevonden en ingerÍcht
op de Marlaplaats 3 te Utrecht, en ís een begin gemaakt met de kantoor-
automat lsering.
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4, ERVARTNGEN VAN DE COMMISSIE TIJDENS HET VERSLAGJAAR

Aan het elnde van 1986 had de CommÍssíe in totaal 23 advíezen uítge-
bracht: van 1982 tot en met l9B4 per jaar 3, in 1985 7 en in 198ó 7 ad-
viezen5. De advíezen zijn onder te verdelen in 14 advíezen voor rícht-
lijnen, I toetsingsadvíezen en I aanvullend advies. Over víer projecten
ís inmiddels ook een besluit genomen, zoda|" zo langzamerhand een beerd

kan worden verkregen van de betekenis van deze adviezen voor de m.e.r.-
procedure en de besluítvorming.
De híernavolgende opmerkíngen over de ervaríngen van de commíssíe met de

door haar uitgevoerde advieswerkzaamheden worden gemaakt aan de hand van

de verschillende stappen van het m.e,r.-proces, te begínnen met de beno-

dígde voor-ínformatíe voor het begín van een m.e.r. tot en met het as-
pect van de evaluatie achteraf. Bíj deze ervaringen zal ook íngehaakt
worden op de bíjzondere leerpunten van díe projecten, dÍe gekenmerkt

worden door een afwÍjkende gâng van zaken ten opzíchte van de gangbare
m. e. r. -procedure,

voorafgaand aan deze evaluatie aan de hand van de m.e,r.-stappen moet
nog een aantal opmerkingen van meer algemene aard worden gemaakt.

De opgedane ervaringen over het interimbeleíd tot eind 1986 staan het
maken van algemene conclusies moeílijk toe. Daarvoor zijn de ervaringen
nog steeds t,e zeer verspreid over projecten met een sterk uÍteenropend
karakter.

Het uitblíjven van de publícatie van het Besluit milieu-effectrapportage
bracht onzekerheid voor initiatiefnemers en bevoegd gezag met zich mee.

rn deze AMvB worden, zoals bekend, de activíteÍten en besluiten aangeqre-

zen waarop de wet van toepassíng is,

5 l,laaronder het aanvullend advíes over het Dollardhaven-proJect
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Aan het eind van dit verslagjaar was nog steeds niet bekend wanneer de

m.e.r-plicht formeel zou gaan gelden. In een aantal gevallen bleef daar-

mee voor bevoegd gezag de onzekerheíd bestaan of de besluitvormíng over

een actlviteit de datum van ínwerkingtreden van de AMvB voor zou blíj-
ven.

4.L Voor-ínformatíe voor het begin van een m.e.r

Ten aanzfen van de procedure ís steeds duídelijker geworden hoe be-

langrijk de fase van het vooroverleg is. In deze fase díent ímmers

voor a1le betrokkenen duídelijkheid te worden verschaft. Allereerst
moet de ínítiatiefnemer scherp aangeven wat hij eigenlíjk t¡/i1 bereiken

met de voorgestelde actívíteit, Dít gebeurt ín de zog enaamde startno-
titíe díe bíj het begín van de m.e.r.-procedure ter ínzage wordt ge-

J.egd. De startnotÍtie ís in de wet wel aangeduid, maar qua Ínhoud niet
omschreven (zie art,ikel 4ll).

^Al eerder- Ís ook uitvoeríg íngegaan op de gewenste ínhoud van zo

êen rnotitíe ten behoeve van het vooroverlegr waarover regels moeten

worden gesteld door de Minísters van Volkshuisvesting, Ruímtelíjke
Ordening en Mílíeuhygiëne en van Landbouw en Visserij. De startnotítíe
vormt, zo blíJkt, een belangrljke bron van informatie voor de ínspraak

en de advíseríng tíjdens het vooroverleg, Juist met het oog híerop

dient specÍaIe aandacht te worden besteed aan de leesbaarheid, vormge-

ving en omvang van dit document. In bepaalde gevallen bestond de ten-

dens de startnotÍtie uit te bouwen tot een omvangrijk document dat al
veel informatÍe bevat over b.v. de uÍt te werken alternatieven. llaar

mogellJk heeft het secretaríaat van de Commissíe vertegenwoordÍgers

5 Jaarverslag ovêr l9B5 van de Voorlopige Commíssie voor de Mílieu-effect-
rapportage, bLz. 19.
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van inítíatíefnemers geadviseerd alleen díe informatíe te verstrekken
ín de startnotítíe díe onontbeerlijk is voor een goed begrip van het
voornemen' Teveel fnformatíe in dit prille stadium van een m.e.r.-
procedure kan de suggestíe wekken dat het MER in grote lijnen reeds is
uftgestippeld. Het vooroverleg ondervindt daarvan geen baat.

4.2 Samenstelling werkgroepen

Met de ínstallatie van de commissie ís het aantal deskundígen ultge-
breid tot 1807, Híermee ís de commissíe, meer dan in het verleden,
in staat de werkgroepen uit haar midden samen te stellen.
Toch zar ook in de toekomst blíjvend een beroep worden gedaan op ex-
terne advíseurs, eventueel zelfs uit het buitenland. Hiervoor zíjn
verschí11ende redenen aanwezig. rn de eerste plaats zal een werkgroep
soms behoefte hebben aan een advíseur díe goed van de specifieke of
locale omstandígheden op de hoogte ís, Bij de samenstellíng van de
commissie kon uiteraard met dit criteríum geen rekening worden gehou-
den.

Een t¡¿eede reden kan zijn, dat de deskundígheid ln Nederland hetzíJ
beperkt aanwezíg, hetzij sterk gebonden ís aan bepaalde belangen. Een
andere behoefte aan deskundigheid van buíten de commíssíe kan ontstaan
a1s door een samenloop van drukke v¡erkzaamheden ten behoeve van andere
werkgroepen a1le beschikbare deskundigheíd op een werkterrein bezet
blÍjkt te zijn.

rn een aantar gevallen heeft de commíssíe ín het verslagjaar overwogen
ln de toetsingsfase op ad-hoc basis een pre-advies in te wÍnnen, dan

Zíe rnstellíngsbesluít van 5 meÍ 1986, nr,26, houdende de samenstellíng
van de CommíssÍe voor de mi1Íeu-effectrapportage.

a
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we1 een beperkte studieopdracht uit te besteden. Het gíng dan om het

uítwerken van een alternatíef dat tijdens de beraadslagÍngen van een

werkgroep was geboren of om het vergaren van aanvullende informatíe

die voor het vergelijken van de alternatieven van \{ezenlíjk belang

was. Deze sítuatÍes kunnen ontstaan sínds het oude artikel 41x van het

ont!ìterp van wet over bíjstellíng c.q. aanvulling van het MER is komen

te vervallen.
Zo is bíjvoorbeeld contact. opgenomen met het l,iaterloopkundíg Laborato-

rium (I,¡L) om een aantal ídeeën van de Commíssie over een minder dÍepe

ínsníjdíng van de Eems-omleggíng ín het Dollardhavenproject te verí*
fieren. Verder is overwogen bij de Oeververbinding ten westen van Rot-

terdam aanvullende berekeningen over de geluidbelasting te laten uít-
voeren.

4.3 Vooroverleg en inhoud van een MER

4.3. I Algemeen

De CommÍssle m.e.r. heeft in het verslagjaar grote zorg besteed aan

het bevorderen van een vlotte en heldere procedure en aan de bestuur-
lijke bruÍkbaarheid van haar adviezen voor richtliJnen door de hoofd-
zaken van de aan de orde zíjnde projecten in haar advíezen duidelíjk
naar voren te halen.

Uitvloeisel híervan is ondermeer een gedachtenwísseling met bevoegd

gezag en inítiatiefnemer zowel bij de slart van de procedure - in de

vorm van een zogenoemde introductiebijeenkomst - als na ongeveer vijf
weken, over een eerste concept voor het richtlijnenadvíes. Bíj het

eerste contact met bevoegd gezag en Ínitíatiefnemer werd meestal een

bezoek gebracht aan de mogelijke locatie(s) voor de actíviteít en wer-

den toelichtingen verkregen over het voornemen. In dit stadíum bleken

vaak nog vele vragen te bestaan over de m,e.r.-procedure díe door de
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commÍssie konden worden beantwoord. De ervaríng leerde dat het grote
voordelen biedt deze introductiebijeenkomsten zo vroeg mogelíjk te
beleggen - bij voorkeur nog voor de formele start van de procedure,
zodat bíjstelling van de procedure nog mogelíjk ís. De commissie kon
Ín deze gevallen suggesties geven over de wíjze van bekendmaking van

het voornemen (advertentie-tekst en startnotítie), de scheiding van de

rol1en van bevoegd gezag en inítiatÍefnemer, het tíjdstip van de start
van de m.e.r. in relatíe tot andere besluítvormingsprocedures en de

afstemming van één en ander.

Het vroegtíjdíg inlíchten, dan we1 inschakelen van de commíssie heeft
voor haar eigen taakuítoefening ook grote voordelen. op deze wÍjze is
meer tijd beschikbaar voor het samenstellen van een werkgroep en het
vergaren van relevante 1íteratuur.
Deze voordelen voor de commissíe wegen ruimschoots op tegen het ver-
1íes aan tíjd, dat een enkele maal optreedt, índíen door omstandighe-
den de m.e.r. wordt uitgesteld.
Het blijkt in de praktijk moeilijk voor de commissíe tot een redelijke
planning van haar werkzaamheden te komen.

rn geen gevar heeft de commíssie echter willen aandríngen op een spoe-
dig begin van een procedure. Het btijkt steeds weer dat bestuurlÍjke
duídelijkheíd bij de start van de procedure één van de belangríjkste,
zo niet het belangríJkste element is voor het welslagen van de m.e.r.
A1s de bevoegdheden van de betrokken overheden, de status van het be-
sluit en de bereídheíd tot medewerkíng van lagere overheden onvoldoen-
de zijn verkend, dan kan de m.e.r.-procedure níet goed op de beoogde

wíjze bíjdragen aan het bevorderen van de ror van het milieu in de

besluitvorming.
zo werd ín het geval van de m,e.r. over de oostwestbaan Luchthaven
zuid-Limburg aanvankelijk door bevoegd gezag een aangepaste procedure
vastgesteld. De commissíe zou in de gelegenheid worden gesteld een

'MERtr te toetsên. Er werd afgezíen van de fase van het vooroverleg,
omdat de voorbereidingen van de aanleg van de Oostwestbaan al ín een
te vergevorderd stadium zouden verkeren. De commíssíe meende, teneinde
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het gemis van het ontbreken van ríchtlíjnen voor de ínhoud van het

mílfeu-studíerapport zoveel mogelijk te ondervangen, een toetsíngska-

der te moeten opstellen, waarín de criteria werden vermeld voor de

beoordelíng van het IMERr'. Dit ttoetsíngskaderr, bestaande uít 53 vra-
gen, werd eind februari l986 aan de MÍníster van Verkeer en Waterstaat

aangeboden. In de aanbiedíngsbríef van dít rapport werd de míníster

erop geattendeerd, dat in de tot dan gevolgde procedure geen duídelijk
onderscheíd v¡as gemaakt tussen de ro1 van bevoegd gezag en die van

ínitiatiefnemer,
Gezien het beperkte karakter van de als trMERrr te publíceren rapportage

werd Ín begin juní 1986, nadat de periode van ter inzage legging van

deze rapportage a1 begonnen v/as, doorbevoegd gezag alsnog besloten

de volledige m.e.r.-procedure te volgen en het rToetsíngskaderr van de

Commíssíe als richtlijnenadvies te beschouwen. Tevens werden de rollen
van bevoegd gezag en ínítiatíefnemer gescheiden en toebedeeLd aan re-
spectievelijk de Minister van Verkeer en \^Iaterstaat en de Luchthaven-

dírectíe.
Ook bíj de m.e,r. over de verwerking en opslag van radioactíef afval
gaat het om een afwijkende procedure, namelijk een m.e.r. in twee

stappen. Allereerst werd een locatie-onafhankelijk MER opgesteld over

de opslag- en verwerkíngsfací1íteit. Op basis van dit MER, de in-
spraak, de advísering van de Commíssíe daarover en het advies van de

CommÍssíe Locatíekeuze Opslagfacilíteít Radioactief Afval, zou het

bestuurlíjk overleg plaatsvinden en zou de Centrale OrganÍsatíe voor

Radíoactief Afval (COVRA B.V.) haar voorkeur voor een van de locaties
bekend maken, Vervolgens zou dan een locatíe-afhankelijk MER worden

opgesteld. Op verzoek van het bevoegd gezag combineerde de CommÍssie

haar advisering over de toetsing van het locatie-onafhankelijk MER met

dÍe voor de richtlijnen voor het locatie-gebonden MER. De tekortko-
míngen díe werden geconstateerd in het locatie-onafhankelíjk MER (zie

paragraaf 4.3.5.) zfjn opníeuw ín het advies voor ríchtlÍjnen aan de

orde gesteld, naast uiteraard de aandacht die werd gevraagd voor de
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specífieke omgevingsfactoren van de ínmidders overgebleven locaties
Moerdijk en Sloegebíed.

Tijdens de behandelíng van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft
de toenmalige minister van VROM duídelijk gemaakt, dat na het in wer-
king treden van de m.e.r.-p1ícht geen m.e,r,rs met afwijkende procedu-
res zullen worden uitgevoerd, Wel lijkt het mogelijk om m.e.r. in bij-
zondere gevallen ín twee stappen te kunnen uitvoeren zoals bíj de

m.e,r, voor de opslag van het radioactieve afvalB.

4.3.2 DoeI van de actívíteit

Een vast onderdeel van elk MER is een beschrijvÍng van het doel van

het voornemen: wat wordt met de voorgenomen actíviteít beoogd. I,ielk
maatschappelijk probleem wordt opgelost, dan we1 welke maatschappelijk
gewenste activÍteít \.rordt veitig gesteld, Hierbíj moet erop worden
toegezien dat, vooral ín verband met de later te formuleren alterna-
tieven, dit doel niet onnodÍg beperkt wordt aangeduid en ars het ware
zou samenvallen met de voorgenomen actíviteít (= ¡"¡ voorkeursalterna-
tíef van de ínítiatiefnemer).
ook in dít verslagjaar deden zích bij een aantar m.e.r.rs discussíes
voor over wat met de voorgenomen activÍteít wordt beoogd, Zo werd tíj-
dens de procedure over de m.e.r. opslag en verwerking van radioactíef
afval het doel gewijzigd. rn eerstê instantie was deze inríchtíng be-
doeld ter vervanging van de tijdelijke opslag van laag- en míddel ra-
dioactíef afval ín de gemeente Zijpe (rcN petten) en voor de opslag
van hoog-radioactief afval van de twee bestaande centrales dat ín de

t,oekomst mogelijk uit het buitenland terugkeert. Gaandeweg werd daar

I Bríef van de Míníster van vROM aan de voorzitter van de voorlopige
Commíssle voor de m.e.r, van I julí 1985 (DGMH/B/2465059); zíe ookfrHandelingen der lweede Kamer, 9 mei 1985, blz.4g7L).
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aan toegevoegd de opslag van het radío-actieve afval van het nog te

lnstalleren nucleair vermogen van 2000 MIf(e) r eventueel nog te
verhogen tot 4000 Ml,¡(e), In dit geval zou op termijn circa driekwart
van het afval-volume afkomstÍg zijn van deze nieuwe kerncentrales en

zou de ínrichting het karakter kríjgen van een langdurige, zij het nog

steeds tijdelijke, opslagfacíllteit van afval afkomstíg van deze kern-
centrales,
De Commissie heeft híeromtrent opgemerkt, dat de (eventuele) grote
stroom van hoogradioactÍef- en kernsplíjtingsafval het zoeken naar een

verantwoorde oplossíng voor de eíndbergíng zeer urgent maakt.

Bij de m.e.r. over Ríjksweg A-ló werd in het advies voor ríchtlijnen
de problematiek in een breder kader geplaatst. De Commissíe adviseerde

het onderhavige project te analyseren in samenhang met andere ontwík-
kelíngen ín het gebíed zoals de plannen voor het vliegveld Rotterdam,
maar ook de consequenties van de eventuele aanleg van deze weg voor

toekomstige wegprofÍelen, zoals doortrekkíng ervan door het kwetsbare
Mídden-De1f1and (een mogelijke tweede ruít rondom Rotterdam aan de

noordkant). In dit verband werd een systeem-analytische aanpak geadvi-

seerd. Híermee zouden de verschí11ende alternatieven met de projectno-
ta vanuit een Íntegraal verkeers- en vervoersbeleíd kunnen worden be-

schouwd.

Bij de m.e.r. over Ríjksweg A-57 werd in het richtlijnenadvies aan-

dacht gevraagd voor de mogelíjke beleidsontwikkeling betreffende de

toekomst van llalcheren, als schakel tussen Rijnmond en BelgÍë, bij de

aanleg van een vaste oeververbindíng over de llesterschelde. Met de

aanleg van de 457, als onderdeel van het rijkswegennet, zíjn zowel

nationale als regíonale belangen in het geding. De Commíssíe heeft
geadvíseerd om ín de richtlíjnen een verheldering te geven vån de wen-

selÍjkheid de bereikbaarheíd van llalcheren te vergroten.
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4.3.3 Alternatieven en varianten

Alternatieven vormen het hart van de m.e.r.-procedure, zo is herhaal-

delijk gesteld. De aard en omvang van de in aanmerking te nemen alter-
natieven verschillen van geval tot geval' Zo latgzamerhand heeft de

Commissíe híeromtrent een spraakgebruik en terminologÍe ontwikkeldt
díe hier zal worden verduíde1íjkt'
In de wet (artíkel 4tj lid lb, d en 3) is voorgeschreven dat tenminste

de mílíeu-effecten dienen te worden beschreven van:

- het nulalternatief, d.w.z. het geval waarin de voorgenomen actÍví-
teít, noch de alternatieven daarvoor worden uítgevoerd¡

- de voorgenomen activiteit, dus het voorkeursalternatief van de ini-
tíatiefnemer én van alternatieven daarvoor die redelijkerwijs ín

beschouwing dienen te worden genomen;

- het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescher-

mfng van het milieu worden toegepast, ofwel het zogenoemde meest

mil íeuvríendel i j ke alternat ief .

Over deze alternatieven en andere typen alternatíêven \{aarover de Com-

mÍssie het afgelopen jaar heeft geadviseerd, kunnen de volgende kant-

tekeningen worden gemaakt.

Bij het nul-alternatíef, of wel het handhaven van het bestaande be-

leid of de bestaande toestand, waarbij rekeníng wordt gehouden met

de te verwachten autonome ontwikkelingen, doet zich veelal de sítua-
tie voor dat hierbÍj nauwelÍjks gesproken kan worden van een reëel
alternatíef. Veeleer is dan van een referentie-situatíe sprake. De

voorgenomen activfteit kan voortvloeíen uit een beleídsbeslissing
van een hoger bestuursniveau, zoals bijvoorbeeld het geval ís bíj
een provincíaa1 ontgrondingenplan. Gedeputeerde Staten hebben zích

Ín een landelíjk overleg (LCCO) gecommiteerd een bepaald deel van de

Iandelijke behoefte voor hun rekeníng te nemen. Het ontgrondingen-
plan betreft de wíj ze van uitvoeríng van deze afspraak.
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Bij de m.e,r. over de Oostwestbaan van de Luchthaven ZuÍd-Limburg

bestond verschíI van ínzicht over de inhoud van het nuI-alternatief:
díende als bestaande toestand de sítuatíe mét c¡f zónder de uitbreí-
díng van het aantal nachtvluchten, waarover toendertijd nog geen

duidelíJke rechterlijke uitspraken waren geveld, te worden beschre-

ven? Bij de m,e.r, over het Eenheidsoefenterrein De Haar doet zich

de omstandigheid voor dat een verzoek ís ingediend bij de Centrale
Landínríchtíngs Commissie (Cl-C) om landinríchtíng ín voorbereiding

te nemen voor het gebied Laaghalen. Het nu1-alternatíef zaI in deze

m.e.r. de toestand met en zonder ruílverkavelíng kunnen omvatten.Bíj

het richtlijnenadvies over de m.e.r. 457 op Walcheren werden een

nul- én een nul-plus alternatief onderscheiden. De Commíssíe stelde
dat het MER in belangríjke mate gericht moest worden op de wense-

líjkheíd van het aI dan niet vergroten van de bereikbaarheíd van

llalcheren. Als het beleíd er de voorkeur aan zou geven de toeganke-

1ljkheíd niet te verbeteren, dient het nul-alternatief nader te wor-

den beschouwd. Als daarentegen een verdergaande openlegging van WaI-

cheren wordt nagestreefd dan zijn daarvoor verschillende oplossÍngen

mogelijk waaronder die van het nulplusalternatief waarbij uitgegaan
wordt van de bestaande ínfrastructuur met locale verbeteríngen bíj
kne lpunten.

De voorgenomen activíteit ís, zoals gezegcl, hel voorkeursalternatíef
van de ínítíatiefnemer, Het betreft doorgaans de aanduidíng van een

locatie, een wijze van uitvoeríng (methode, omvang, fasering) en een

vorm van beheer (mede-gebruik, herinrichtíng etc.).
Ten aanzien van a1 deze aspecten kunnen alternatieven worden gefor-

muleerd (b.v. locatie- en ui.tvoeríngsalLernatieven). Maar ook kunnen

ín meer algemene zín alternatíeven worden ontwíklceld voor het voor-

nemen, díe redeliikerwíis in beschouwíng dienen te worden genomen

Het meest verstrekkend en princípiëe1 zijn de doelst ll s -a 1 te rna-

tíeven, Híerbij gaat het om het langs geheel andere wegen bereiken
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van het hoofddoel. Bíj het provínciaal ontgrondíngenplan Noord-Bra-
bant werd in veel inspraakreacties de vraag opgeworpen of het veí-
Iigstellen van de lande1Íjke voorziening van beton- en metselzand -
op lange termíjn - kon worden bereikt, bíjvoorbeeld door vergroting
van de import en verkleiníng van de export, de toepassing van alter-
natieve matería1en, wínníng van Noordzeezand etc. Deze aflrreging had

echter a1 op een hoger bestuursníveau plaatsgevonden. Toch advíseer-
de de Commíssíe een alternatief uít te werken, waarin wordt uítge-
gaan van een hogere werkelijke omvang van de taakstellíng van Noord-
Brabant in de landelijke voorziening van beton- en metselzand op de

lange termijn, Hoewel de vast.stelling van de omvang van deze taak-
stel1íng niet tot de beleÍdsbeslissingen van het ont.grondíngenplan
behoorde, maar juíst aIs uítgangspunt hiervoor gold, kon de Commis-

síe zich niet aan de indruk onttrekken dat de provínciale interpre-
tatíe van de landetíjke afspraken was gebaseerd op een te lage ra-
míng van de behoefte.

Een milieu-vriendetijk doerstellíngsalternatief werd in het advÍes
voor richtlíjnen over de A-16 geformuleerd. rn praats van de aanleg
van een nieuwe autosnelweg werd een combinatie-alternatíef voorge-
steld. Dit híe1d een pakket van maatregelen in, te weten stímuleríng
van het openbaar vervoer, carpooling, p+R en verbeteríng van de

doorstroming bÍj knelpunten.

Locatíe- alternatieven hebben betrekking op de plaatskeuze voor de

actíviteit, bíjzondere gevallen híervan zijn bíjvoorbeeld tracé-va-
ríanten of -alt.ernatíeven, NÍet altijd zijn locatíe-alternatieven
voorhanden, bijvoorbeeld wanneer een particulíere initÍatiefnemer de

grond al verworven heeft - in overeenstemming met een ruimtelíjk- of
sectoraal plan - en een vergunníng voor het oprichten van een in-
ríchtíng aanvraagt. In zorn geval moet wel het risíco op de koop toe
genomen worden dat uit het MER naar voren kan komen, dat het project
op de gekozen locatíe niet blijkt te kunnen. Het opníeuw starten met
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de procedure voor een andere locatÍe en tíjdverlÍes Ís dan het ge-

vo1g.

In het geval van de deponie van niet verwerkbaar chemÍsch afval op

de Maasvlakte werd door bevoegd gezag enÍge ruímte gegeven voor een

andere plaats op de Maasvlakte. De Commíssíe had híerop aange-

drongen, maar de initiatiefnemer heeft een dergelijk alternatíef
nÍet serieus in beschouwing genomen.

fn het ríchtlÍjnenadvies over de A-57 werd door de Commíssíe voorge-

steld het onderzoeksgebíed uít te breíden, waarbínnen nieuwe tracé-
alternatíeven mogelijk zouden worden díe meer mí1íeuvríendelijk en

landschappelijk goed inpasbaar zouden kunnen zijn.
Bij de m.e.r. over het ontgrondingenpian Noord-Brabant tenslotte was

JuÍst het vinden van de meest geschíkte locatÍe(s) het hoofddoel van

de rapportage.

Bij de m.e.r. Oostwestbaan Vlíegveld Zuid-Limburg had de Ínítíatief-
nemer aI eerder geconcludeerd dat een Locatie-alternatief (ver-
lenging van de bestaande Noord-Zuidbaan) niet tot de reë1e mogelijk-
heden behoorde. De Commissíe vroeg ín haar advies duidelíjk aan te
geven op welke gronden dít alternatlef moest worden ttafgeschrevent'

voor de verdere besluitvorming.

- Uitvoeríngsalternatíeven hebben betrekk íng op de methode, uítvoeríng
en faserÍng van het voornemen. Bíj het ontgrondingenplan Noord-Bra-

bant ¡r¡aren bijvoorbeeld aan de orde de vorm en diepte van een zand-
put, wijze van verwerking, het aantal exploitanten en de fasering in
de tÍjd (wordt de ontgrondÍng ín een korte dan wel Ín een lange pe-

riode uitgevoerd?).

Bíjzondere vormen van deze uitvoêríngsalternatíeven zijn lnrích-
tíngs-, sebruik- en beheersalternatieven. B íj de vaststelling van

een ínrichtíngsplan voor een militaír oefenterrein zijn bíjvoorbeeld

alternatíeven denkbaar voor de beheersmaatregelen die bij het ge-

bruik van de inríchtíng/uítoefeníng van de actíviteít kunnen worden
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genomen. Ook kunnen hieronder worden begrepen het toelaten van mede-

gebruik door derden. Bíj de m.e,r. over de Cr-deponie valt te denken

aan het acceptatíebeleid van de soorten afval die kunnen worden ge-
stort. Bíj het richtlijnenadvies over het ontgrondíngenplan Noord-
Brabant werden a1s beheer(s)varianten naar voren gehaald de aard van

de l¡estemming van een zandplas na voltooiïng van de \rinníng en de

mogelijkheid aI delen van een zandplas in te ríchten, terwijl de

wínníng nog gaande ís, Gedacht werd hierbij aan natuur(bouw) en/of
recreat,ie (dag- of verblijfsrecreatie). Bíj de mílitaire oefenter-
reinen speelt bíjvoorbeeld het recreatieve medegebruík van deze ter-
reínen. De vraag ís dan, op welke wijze en met welke íntensíteit
deze nevenactivíteíten zích kunnen en mogen ontwikkelen.

Het meest mí1íeu-vríendeliike alternatíef kan vele vormen aannemen.

Hiervoor is reeds een milieu-vríende1 íj k doe1ste11 íngsalternatief
besproken. soms bestaat het meest mílieuvriendelÍjke alternatíef uít
een combinatie van locatie-, uitvoerings-, inrichtíngs- en be-
heer(s)alternatíeven. Soms ook zíjn nog slechts mitigerende of
milíeu-sparende maatregelen aan te bevelen voor onderzoek,
rn het toetsingsadvíes over de cr-deponíe gaf de commissie haar
voorkeur aan voor een compartímentering, omdat zo mogeríjke calami-
teiten (lekkages) beter worden beheerst en om voor de toekomst de

optie van verwerking/hergebruik voor bepaalde soorten afval open te
houden.

rn het milíeu-rapport Dollardhaven waren geen alternatieven beschre-
ven' Dit was overÍgens op grond van de EG-richtlijn, waaraan de com-

míssie het rapport ondermeer heeft getoetst, ook níet vereist, Níet-
temin constateêrde de commissie, dat voor een oordeelsvormíng door
het Nederlandse parlement over het samenwerkingsverdrag Eems-Dollard
een ondetzoek naar alternatíeven voor de voorgestelde baggerbergíng
níet mag ontbreken, aangezíen híer het sleutelprobleem van de Dol-
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lardhaven 1ígt. In het toetsingsadvies van de CommÍssíe werden ten-

tatief een aantal alternatieven aangedragenr zoals het terugstorten
van baggerspecíe in de geulen, bergíng op landlocatÍes en het schei-

den Ín slib- en zandfracties en dit laatste ter gebruik als grond-

stof voor de bouw. In de t'Stellungnahme zum Prllfberichtrr, waarín de

opstellers van het Duitse milieurapport reageerden op het toetsings-

advies van de CommÍssÍe, werd opníeuw geponeerd, dat voor de bagger-

bergíng geen alternatief voor het buítendijks storten op het wad

aanwezÍg ís. In de reactie op de "Stellungnahme zum Prüfberíchtrr ís

door de CommÍssÍe nogmaals gev¡ezen op alternatieven, die elders ín

soortgelíjke síluaties worden toegepast,

4.3.4, Afbakeníng van de onderwerpen voor besprekíng ín een MER (reík-

wij dte ) .

In het vooroverleg over het OntgrondÍngenplan Noord-Brabant stond de

inperkíng van het studiegebied centraal, Bij de bekendmaking van het

voornemen om m.e.r. toe te passen voor de vaststellíng van het Ont-
grondingenplan, was het onderzoeksgebied nog slechts globaal aange-

duid. Alvorens m.e.r. toegepast kon worden op het besluít tot aanwÍj-

zing van een wínplaats moest nog een nadere inperkÍng plaatsvÍnden.

Een tweede punt had betrekking op het niveau van de alternatíeven. Er

v¡as nog weínig bekend over de wíJze van uitvoering van de ontgronding
(diepte/vorm, faseríng, één of meerdere exploítanten, bestemmíng ach-

teraf, e.d.). Aangezíen deze wíjze van uitvoeríng ín hoge mate de te

verwachten milÍeu-effecten bepaalt, bestond het gevaar dat de m.e.r,-
proeedure te weínig gedetailleerde ínformatie zou kunnen verschaffen.

Bij de Luchthaven Zuid-Limburg speelde de kwestie ín hoeverre het MER

ook effecten dient te beschrijven van geluídniveaurs lager dan 35 Ke.

De Commíssie stelde zích hÍerbíj op het standpunt dat in het MER niet
alleen effecten moeten worden voorspeld met wettelijke consequenties,

(bijvoorbeeld geluidisolatie/bouwverbod), maar dat de beschrijving
van de effecten op het milieu in het algemeen eveneens van belang ís.
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Het ís namelijk bekend dat ook bij waarden onder 35 Ke personen hin-
der ondervinden. De erkennÍng van de effecten bíj lagere waarden kan

verder van belang zijn voor het vergelijken en beoordelen van alter-
nat ieven,

verder speelde híer nog de omvang van het studiegebied. Als studíege-
bied was aangewezen de 35Ke contourltjn. Het ís duídelijk dat geluíd-
contouren geen relevantie hebben voor de afbakeníng van b.v. het geo-

hydrologische beinvloedingsgebied. Het studiegebied voor beschrijving
van het landschap wordt bepaald door de grenzen waarvoor een aanpas-
síngsinrichting in het kader van de landinrichtíng wordt voorbereid.

4.3.5. Vaststelling van richtlijnen

rn het verslagjaar werden voor twee MERten de richtlijnen vastgesteld
door het bevoegde gezaT, De vastst.ellíng van de richtlijnen voor het
MER oostwestbaan Luchthaven Zuid-Limburg geschiedde ín twee fasen, rn
aanvullíng op de richtlijnen van 21 augustus l986 werd op 20 november
198ó aan de N.v. Luchthaven zuid-Limburg verzocht tevens een be-
schríjving te geven van:

- de geluidhinder buíten de 35 Ke-zoneringscontour;
- de invloed van piek-geluÍdníveaus als gevolg van de nachtvluchten;
- de geohydrologÍsche en landschappelijke effecten Ín een daarvoor

geëÍgende begrenzíng van het studíegebied,
Híermee werd aan het advÍes van de commissíe in belangríjke mate
overgenomen.

De vastgestelde richtlijnen voor de rocatíe-gebonden MER opslag en

verwerking van radioactíef afvar van 24 juni 198ó vertonen grote ge-
1íjkenís met de richtlijnen voor het locatíe-onafhankelijke MER, Be-
paalde passages ín de nieuwe richtri-jnen zíjn vet gedrukt, waarmee het

-29-



bevoegd Bezag te kennen geeft dat aan dit aspect in het locatie-onaf-
hankelíjke MER onvoldoende aandacht is besteed, Het gaat hier onder

meer om:

- een scenario voor de te verwerken hoeveelheden afval bij uítbreiding
van het nucleair vermogen met maxÍmaal 4000 MIùe;

- de gebruiksduur van de verwerkÍngs- en opslagfacilíteít;
* de bÍjdrage díe bepaalde methoden en technieken kunnen geven aan het

meest milieu-vriendelijke alternatÍef ;

- de gevolgen voor water, bodem en lucht bij normale bedrÍjfssitua-
ties;

- de gevolgen voor water, bodem en lucht bij storingen en calamÍteí-
ten.

Bevoegd gezag geeft ín een bíjlage te.kennen de essentie van het ad-

vies van de CommíssÍe m.e.r. gevolgd te hebben, AIleen op de punten

van de zonering rond de faciliteít en de belevíngsaspecten ís afgewe-

ken van het advíes van de Commissie. Ook is het nog niet duidelijk of
voor de alternatieve locaties, ter voorkoming van vertragingen, ge-

1íjktíjdfg vergunning-aanvragen zullen worden ingediend, zoals dat
gebeurde bij de vier locatie-alternatÍeven voor een grootschalige lo-
catie voor de berging aan baggerspecfe uit het benedenrivierengebied.

4.4. Opstelling van het MER

Ook al heeft de CommíssÍe geen wetteliJke rol bij de opstellíng van

het MER, toch wordt zÍj in deze fase van de procedure regelmatÍg door

bevoegd gezag en/of ínitiatiefnemer benaderd. Het betreft híer dan

veelal een verzoek om een Ínformeel commentaar van het secretariaat
van de CommÍssie over de kwaliteÍt en volledigheid van een concept-
MER. De gedragsliJn díe de Commíssíe hÍeromtrent. volgt, ís de volgen-

de. Het verzoek om commentaar wordt doorgaans gehonoreerd met dien
verstande, dat wanneer het verzoek van de ínitiatiefnemer komt, het

bevoegd gezag daarin gekend wordt. Verder wordt uitdrukkelíjk gesteld

-3 0-



dat het een secretariaats*reactie betreft. De betrokken werkgroep ís
uÍteraard, in de latere toetsíngsfase, niet gebonden aan deze reactíe.
Ook is de reactie van het secretariaat níet bedoeld voor publícatie of
bekendmakíng naar buíten. Een dergelijke werkwÍjze ís bíj voorbeeld
gevolgd bij de MERren over de afvalbergíng Mídden-IJssel en de baan-

verlenging Luchthaven Ee1de,

Meer ín het algemeen komt deze werkwíjze voort uít de bereidwí11ígheíd
van de Commíssíe, de opstellers van het MER te wí11en helpen bij de

toepassíng van de ríchtlÍjnen en de algemene regels van de wet. Op

deze manier blijkt hier een mogelijkheid te liggen om nog omíssíes ín
het MER te kunnen voorkomen.

Overigens zij híer vermeld dat, voor de beoordelíng van de aanvaard-
baarheid door bevoegd gezag van het door de lnitiatiefnemer Íngediende
MER, een verzoek aan de Commíssie voor een voorlopíg oordeel híerover
tot de mogelijkheden behoort.9
In het geval van de m.e.r. over de Luchthaven Ee1de vond een beoorde-
líng van het concept MER plaats. Deze kwam ín april van L9B6 gereed.
samen met het bedrijfsplan van de luchthaven Eelde heeft dit in de

regÍo ter inzage gelegen (tot 15 julÍ 198ó) en heeft het een rol ge-
speeld bÍj de regionale standpuntbepaling op dit punt ten behoeve van
het streekplan Noord-Drenthe. over de status van dit MER bleek eníge
onduÍde1íjkheid. Er kon slechts van een concept-versie sprake zijn,
aangezien van een MER pas sprake ís bij het rapport dat ter visie 1Ígt
met de ontwerp-aanwíjzing a1s bedoeld Ín het kader van de aanwijzings-
procedure van de Luchtvaartwet,
Het opstellen van de projectnota/MER over de oeververbinding ten v¡es-

ten van Rotterdam heeft een J-ange tíjd ín beslag genomen, Deze m.e.r.
was het eerste project van het interimbeleid, Het richtltjnen-advies
van de CommÍssie werd al ín mei 1982 uitgebracht. De vertraging bíj de

9 Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, zittíng 198O-1981, 16814, nr. 3
blz. 73).
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opstellíng van het MER was ten dele te wíjten aan de late oplevering
van extern uÍtbestede studíes. Bovendfen had de uítvoeríng van het

project tot voor kort geen hoge prioriteÍt. Inmiddels ls er meer

urgentie ontstaan om het project uit te voeren.

4.5. Vorm en presentatie van het MER

De ervaríngen omtrênt de herkenbaarheíd van het MER, als zelfstandíg
rapport, al.s onderdeel van een document met een bredere strekking b.v.

tracé-nota, projectnota, ontgrondíngenplan of als bijlage bíj een ver-
gunnlngaanvraag, geeft in dít verslagjaar geen aanleidÍng tot het ma-

ken van z\,vaarwegende opmerkingen. De MERren over Radio-actief afval en

de Dollardhaven, I,t¡aren afzonderllJke rapporten' Het MER over de Cr-

deponíe was een bÍjLage bij de vergunning-aanvragen. In deze aanvragen

werd voor technísche detalls vriJwel steeds vervrezen naar het MER. Het

MER ItOeververbindfng ten westen van Rotterdamtr werd als een project-
studie gepresenteerd, waarblJ in de ínleiding werd opgemerkt, dat ge-

zíen de overlap tussen MER en projectnota geen onderscheÍd tussen bei-
de Ís gemaakt..

4.6. fnspraak en toetsÍng

Na de bekendrnakÍng van een MER bestaat gelegenheÍd tot schríftelÍjke
en mondelínge inspraak. Tijdens de daarvoor vastgestelde termÍjn kun-

nen de bij de procedure betrokken ambtelijke adviseurs ook advíezen

uítbrengen. Na afsluítíng van de schríftelfjke en mondelinge Ínspraak-

mogelíjkheden heeft de Commissie één maand extra tijd voor het afron-
den van haar advíes, waarbij de ínspraakreaktíes en de adviezen van de

arnbelíjke adviseurs betrokken moeten worden, Over de inspraak bij de
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MERren, díe ín 1986 de Commissie ter toetsing werden voorgelegd, kun-
nen de volgende opmerkíngen gemaakt worden.

Bíj de beoordelÍng van het Duitse milieu-rapport Dollardhaven werd
níet voorzien Ín een ínspraakronde. De Bijzondere commissie voor de

Ì{addenzee van de Tweede Kamer belegde, ter voorbereíding van haar
voorlopíg verslag over het samenwerkingsverdrag Eems-Dollard, een
hoorzÍtting op 27 februari met een vervolg op 6 maart 1986, 0p deze

hoorzítt"ing werd door een Duítse delegatie een reactie toegezegd op

het toetsingsadvíes van de commissie, Dít comrnentaar van de opstellers
van het Duítse mÍ1íeu-rapport werd op t4 augustus 1986 ontvangen vía
de mínister van volkshuísvesting, RuÍmtelijke ordeníng en Mírieube-
heer. Deze verzocht de commissie om een.nadere reactie op de rster-
lungnahme zum Prüfberícht der vorläufígen Kommissíon ftir umweltver-
trägríchkeitsprüfung'r. De reactíe van de commíssie is a1s bijtage bíj
de Nota naar aanleídíng van het eíndversrag ínzake het samenwerkings-
verdrag Eems-Dol1ard (Kamerstukken 19 343) aan de Tweede Kamer toege-
zonden op lB november 1986. De commissíe sterde híerin dat de rster-
lungnahme'r grotendeels voorbÍjgaat aan de hoofdpunten van kritiek die
Ín het toetsíngsadvies over het milieu-rapport naar voren zijn ge-
bracht, te weten:

- de pessimistísche beoordeling van de baggerproblematíek en het ver-
zuim naar meer mÍrieu-vríendelijke baggerbergíngs- en verwerkíngsme-
thoden te zoeken¡

- de onjuiste evaluatie-methode, díe te veel gericht is op specifíek
Duitse problemen van níet-ecologísche aard, waardoor de natuurbe-
schermÍngsbelangen aan de Nederlandse kant onvoldoende worden meege-

wogen.

De hoorzitting over de projectnota/MER troeververbinding ten westen van
Rotterdamrrvond op 10 december 1986 plaats. Het concept-verslag van de

hoorzÍttíng van de commlssíe van overleg voor de llegen van de Raad van
de lrlaterstaat (c0!J/Rvtl) wordt pas begin januari 1987 verwacht, zodat
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hiervan geen gebrulk kan worden gemaakt bíj de opstelling van het

toetsfngsadvies. l{e1 waren waârnemers van de Commíssie aanwezíg bíj de

hoorzÍttlng en werden de schríftelíjk íngebrachte toelÍchtingen tíj-
dens de hoorzittíng van de RvlJ tíjdig ontvangen en ín de beschouwing

betrokken. De betreffende proJectnota/MER werd door de Commissie aan-

gemerkt als een redelíjk toereíkend rapport, echter met enkele duide-

1íjke zwakheden. Het zogenoemde combÍnatie-alternatief kwam door on-

duideliJke doelstellíngen, afgeleíd uit de probleemstellíng, níet goed

uít de verf. Dit. mí1íeuvriendelíjk alternatief is ten onrechte niet
tot het einde toe ín de m.e.r.-analyse meegenomen; dit is niet in
overeênstemrning met de wettelijke verplichtíng (art, 4Lj, derde lid).
Het betrof híer het alternatief vraarin alle mogelÍjkheden worden benut

om de kwalíteít van andere vervoerswijzen te verhogen en de behoefte
aan autogebrulk (tijdens de spitsuren) te beperken, Ín combínatÍe met

verkeerskundíge maatregelen om de doorstroming ter plaatse van knel-
punten te verbeteren. Verder constateerde de CommissÍe dat onvoldoende

naar de landschappelijke ínpassÍng van één van de tracé-alternatieven
is gekeken (Lickebaertgebied) en dat de beschrijvíng van de geluídhÍn-
der ten onrechte alleen kwalitatief ís beschreven. Zonder veel extra
werk hadden laatstgenoemde gegevens bljgewerkt kunnen worden tot kwan-

titatíeve gegevens voor de vergelíjking van de tracé-alternatieven/va-
ríanten ten aanzÍen van het aspect gelufdhinder. Dit aspect verdíent
zeker bÍj een volgend tracé-project nadere aandacht. De vergelijkíng
van de alternatieven, tenslotte, was in dit MER te globaal, te grof
gehouden. Zo is met meer geavanceerde methoden ook aan te geven in
welke mate de alternatieven verschillen ten aanzien van de milíeu-ef-
fecten. Juist deze informatíe ís voor de besluítvorming van groot be-

lang.

Over het MER Crdeponíe op de Maasvlakte werd op 16 januarí 1986 een

hoorzÍtting gehouden. De schríftelijke ínspraak, díe liep van 2 janua-

rí tot 3 februarí 1986, leverde veertíen reactíes op. In het toet-
slngsadvies stelde de Commissle, dat het MER een redelíjk goed beeld
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geeft van de mílieu-effecten in de eerstkomende dertig jaar. Voor de

langere termijn laat het echter vragen open, Een knelpunt vormt vooral
het beheer van de deponie op de langere termijn. Aangezíen deze berg-
plaats voor altijd, dus onbegrensd in de tíjd, onder controle gehouden

zal moeten worden, achtte de Commissíe ten mínste een aanduidíng van

de structurele maatregelen om zulks te verzekeren noodzakelíjk. Het

advies besteedt veel aandacht aan de r^¡enselijkheíd van compartimente-
rfng van de bergíng. Het ontbreken van ervaríng met nieuwe technieken
voor het afdichten van de bodem, de betere beheersbaarhei.d bíj eventu-
ele lekkages en het openhouden van de mogelijkheden voor hergebruik
zíjn evenzovele argumenten voor een gefaseerde uitbouw van de berg-
plaats met een nader te bepalen vorm van compartímenterÍng, aldus de

Commiss íe .

Het toetsíngsadvíes over het locatíe-onafhankelíjke MER opslag en ver-
werking van radío-actief afval werd op 24 januari l986 aan bevoegd
gezag uítgebracht, De Commissíe oordeelde dat dit MER op vele punten
tekort schoot. Het MER geeft onvoldoende aan hoe de stralíngsbelastíng
in de omgeving van de opslagplaats ís berekend en geeft geen regíme

aan voor de tíjdelijke opslag van hoog-radioactíef afval, dat mogelijk
op termijn driekwart van alle afvaL za! gaan vormen. Evenmin ging het
MER in op de vraag of een aanvaardbare eíndberging kan worden gevonden

voor het langlevende radioactieve afval. ook het meest mÍ1Íeu-vriende-
1íjke alternatÍef kwam níet goed uít de verf. Aangezien deze m.e.r.-
procedure voorziet ín een tweede stap, namelíjk het opsterlen van een

locatie-gebonden MER, zijn deze punten van kritiek opnieuw naar voren
gebracht in het advies voor richtlijnen voor het locatiegebonden MER.

Beide adviezen werden in één band uitgebracht,

Het MER afvalberging Mídden ÏJssel werd in december 198ó door bevoegd

gezag al toegezonden aan een aantal betrokkenen, TegelíjkertÍjd werd
een persbericht uitgebracht met de mededeling dat de ínspraak van

start zal gaan op 22 januari 1987,
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4.7. Besluítvormíng

lot eínd 1986 waren besluiten bekend gemaakt voor de aardgasontzr¡tave-

1íngsfnstallatÍe te Emnen, de luchtscheídingsínstallatíe te Ommen, de

grootschalíge locatie voor de bergíng van baggerspecíe uit het bene-

denrivierengebÍed en de keuze tussen een zout of zoet Grevelingenmeer.

In deze laatste m.e.r. is door de Minister van Verkeer en Waterstaat
besloten de huidlge situatíe van een zout GrevelÍngenmeer te bestendi-
gen. Over de aanleg van een zoetwaterleiding ten behoeve van de land-
bouw op Schouwen-Duíveland moet nog worden beslist, mede met het oog

op de mogelÍJke milieu-effecten daarvan en de andere te nemen maatre-
gelen (b.v. kwelschermen).

Door de COVRA is Ín juni 1986 een voorlopige keuze gemaakt voor een

locatíe voor opslag en verwerking van radíoactíef afval op het terrein
van de ProvíncÍale Zeeuwse ElectricíteÍts MaatschappiJ in Borsele.

Na het uítbrengen van het toetsíngsadvíes over het MER Cr-deponíe op

de Maasvlakte 1s de besluítvorming globaal gevolgd om de invloed van

het toetsíngsadvÍes te kunnen vaststellen. Mede omdat de Minlster van

VROM enkele keren met de Vaste Commíssíe MÍ1Íeubeheer van de Tweede

Kamer over dít project heeft overlegd, ís vertraging van ca. een half
jaar opgetreden in de publlcatie van de ontwerpbeschikkingen. Eínd

december 1986 ís echter aangekondígd dat de ontwerp-beschÍkkfngen voor

een Hinderwet en de ïJet chemísche afvalstoffen van 12 januarí t/m 11

februarí I987 ter ínzage zullen IÍggen. Bij de overwegíngen van be-

voegd gezag en tíjdens de Kamerbesprekíngen is duíde1Íjk aandacht be-

steed aan het toetsingsadvfes. Het punt alternatieve locaties speelde

daarbíj geen ro1. I{el vormde de compartÍmentering een duíde1íjk dís-
cussíepunt. In íeder geval kan worden geconstateerd, dat door het uit-
voèren van m.e.r. de mogelÍjkheid van compartimenteríng 1n beeld ís
gekomen. Deze was niet voorzien in het eerste ontwerp van de ínítia-
tiefnemer. Ook bleek tiJdens de opstellíng van het MER dat een nieuwe,

goedkopere en mogelijk technísch betere oplossÍng voor de bodemafdich-
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ting denkbaar was, díe níet Ín de ríchtlíjnen lras opgenomen. Deze er-
varíng brengt de Commissie ertoe te stellen dat het mogelijk moet zíjn
de rícht1íjnen te kunnen bijstellen als tíjdens de opstellíng van het
MER blijkt dat nieuvre ínzichten zíjn ontstaan over de wÍjze van uit-
voeríng van de voorgenomen actÍvÍteit.

De besluitvorming over de deponíe voor cr-afval op de Maasvlakte even-
a1s de parlementalre behandelíng van het samenwerkÍngsverdrag Eems-

Dollard naderde in het einde van het verslagjaar het beslÍssende sta-
díum en zar naar verwachtÍng in de eerste maanden van 1987 worden af-
gerond.

De procedure voor de regionale motorcross-terreinen in het stadsgewest
Breda heeft grote vertragÍng opgelopen, omdat de gemeente, waarin het
voorkeursterreín is gelegen, niet bereid is medewerkÍng te verlenen
aan de stadsgewestelijke oplossíng.
rn het vorige jaarverslag van de commÍssie ís reeds Íngegaan op het
type besluíten dat door gewesten en samenwerkingsverbanden genomen

kunnen worden met betrekkíng tot de sÍtuering van terreínen voor be-
paalde actíviteiten. Deze besluiten hebben geen harde status, omdat de

vervolgbesluíten, die door de betrokken gemeente(n) genomen moeten
worden, ín feíte beparend zíjn voor de vraag of de door het gewest of
samenwerkingsverband gekozen locatie ook kan worden gerealiseerd.

4.8. Tíjdslimieten en looptijden

De adviezen voor richtlijnen en de toetsingsadvíezen werden ín het
verslagjaar vríjwel alle binnen de gestelde termijnen uitgebracht. ook

dít jaar werden de tr,¡ee weken rond kerst en nieuwjaar opgeteld bíj de

toen lopende adviestermijnen. De adviezen over radio-actíef afval wer-
den aldus twee weken later uítgebracht in januarí 1986, evenals de

advíezen over de 457 en de Ginkelse Heide (januari lgBT). rn het geval
van het toetsingsadvíes over de Dollardhaven werd door de mÍnister de
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termíjn verlengd tot begín februari 1986, aangezien het milieu-rapport
dat de Commissle aanvankelÍjk was toegezonden een concept-versíe bleek

te zíjn. Een complicatfe bíj dit rapport was bovendíen, dat vooraf
geen rlchtlljnen naren opgesteld, zodat de Commissíe als eerste actí-
vlteit, een toetsíngskader opstelde. Het opstellen van dít toetsingsad-
vies heeft ufteindelljk drle en een halve maand ín beslag genomen.

4.9. Evaluatíe/rlazorg na het begin van de uitvoering van een besluit

AI eerder is vermeld (paragraaf 4.7) dat aan het eÍnd van 1986 nog

maar vier besluiten zíjn genomen over actívÍteiten !¡aarvoor de m.e.r.-
procedure of een verkorte vorm daarvan was gevolgd. Bij de aardgasont-
zwavelingsinstallatÍe was al in 1985 een begín gemaakt met de uitvoe-
ring van de activíteft, terwiJl in 1986 ís begonnen met de aanleg van

de Slufterdam en de luchtscheidingsínstallatfe Ommen.

De nazorg na het begin van de uitvoerÍng van een beslult omvat drie
onderdelen, te weten:

- de controle op de Juíste uitvoering van de aanleg, de inríchting en

het gebruik van de activíteit¡
- de metlng van bepaalde uitworpen en veranderíngen ín het milfeu als

gevolg van de aanleg en het gebruik van de inríchtíng;
- de evaluatíe van de verzamelde gegevens, eventueel gevolgd door het

treffen van maatregelen om ongewenste ontwíkkelíngen tegen t,e gaan (ex

artikel 41ap van de wet).

De controle op de juiste uftvoering van de aanleg en de fnrichting van

de actíviteit alsmede de meting van uitworpen op de locatíe van de

activít,eít behoren Ín eerste instantíe tot de verant!ìroordelíjkheid van

de ÍnÍtlatíefnemer. Een onderzoeksprograrnma van bepaalde belangriJke
geachte lnworpen en veranderingen ín het mi1Íeu buÍten de terreingrens
díent te worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheíd van het bevoegd

gezag, Voor de ínitiatiefnemer kan daarbij ook een rol zijn weggelegd.
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Deze ís verplícht aan het bevoegd gezag aIle medewerkÍng te verlenen
en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verríchten van het
meetprogranìrna en onderzoek,

fn het geval van de luchtscheidíngsínstallatie te Ommen heeft het be-
voegd gezag ín de beschikking op grond van de Grondwaterwet bepaald,
dat een peílbuízennet moet worden íngericht voor meting van de grond-
v/aterstand gedurende een període van twee maanden voor het begin van
de bemalíng tot een periode van dríe maanden na beëindíging daarvan.
Met betrekkíng tot de meting van de ínvloed van de afgassen op de ve-
getatíe werd de suggestíe gegeven dít onderlíng te regelen tussen de

N.V. Gasuníe a1s Ínitiatíefnemer en het Landgoed Vílsteren als eige-
naar van het terreín en de omgeving.

Het monÍtoríng-programma voor emissie en veranderingen ín de omgevíng
van het baggerspecíedepot (Slufterdam) ís in 1986 opgesteld nog voor-
afgaande aan het begin van de aanleg. Tegen het eÍnde van 1986 was nog

een discussÍe gaande over dít programma tussen de inítíatiefnemer en

het bevoegd gezag' rn afwijking van datgene dat de wet bepaalt ten
aanzien van de verantwoordelijkheid voor de uitvoeríng van een evalua-
tíeprogramma hebben in dit geval de initiatiefnemers het voortouw ge-
nomen, terwijl het bevoegd gezag zíjn rol beperkte tot het doen van
aanbevelingen. Naar verwachtíng zal de discussíe in het begin van l9B7

uitmonden ín de definitíeve vaststellíng van het evaluatieprogramma.
Punten van dÍscussíe waren het al dan níet bestuderen van de tijdeliJ-
ke effecten als gevolg van de aanleg en de omvang van de vegetatiekar-
terÍng in het voornse kustgebied. Tevens werd in het najaar van l98ó
door het Mínisteríe van vRoM een opdracht verreend aan de vakgroep
MíIíeubíologíe van de Rijksuníversiteít Leíden om na te gaan welke
beheersmaatregelen reeds tijdens de aanleg van de bergingslocatie kun-
nen worden genomen om negatieve effecten in het voornse kust- en duín-
gebíed te kunnen tegengaan. Dit onderzoek za1 begin l987 afgerond kun-
nen zijn.
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Al voor de ingebruikstellÍng van de aardgasontzwavelíngsínstallatie te

Emmen ís aandacht besteed aan de toepassing van het zogenoemde rrstand-

stí11 begÍnselrr in de regio. Er is nagegaan op welke wijze de extra

luchtverontreÍnigíng van de ínstallatíe kan worden gecompenseerd door

een vermlndering ín emissies door andere actívíteÍten in Zuidoost

Drenthe, te weten biJ de oliewlnnÍng in Schoonebeek. Van de initía-
tíefnemer is vernomen, dat de totale uitstoot van SO, Ín het gebied

aanzienlijk zal worden teruggebracht.

Verdere ontwíkkelÍngen in de evaluatíe achteraf worden door de CommÍs-

sle met grote belangstellíng gevolgd.

4.10. Leemten Ín kennis en onderzoek voor de m.e.r.

De belangríjkste leemten in kennis die ín de loop van de verschfllende
ín 1986 uft,gevoerde toetslngen naar voren kwamen, zijn hieronder kort
aangest ípt.
fn het MER C2 deponíe werden als resterende leemten ín kennis opge-

somd, de onzekerheid over de samenstelling van de aangeboden afval-
stoffen en daarmee samerihangend de samenstellíng van het persvocht en

percolaat en de onzekerheid over de duurzaamheid en resistentíe van de

toegepaste materialen, zoaJ.s de gietasfaltlaag, drafnagesystemen e.d.
Zoals aI eerder Ís vermeld betreft het hfer nieuwe techníeken \úaarmee

nog geen ervaring fs opgedaan. Verder is de kennis beperkt op het ge-

bied van mobiLíteit van stoffen ín de bodem. Tenslotte werd nog ver-
meld de onzekerheid over het ontstaan en de ontwikkeling van een zoet-
waterbel ter plaatse, De CommíssÍe mlste bíj deze opsornmíng in het MER

nog de onzekerheden met betrekkíng tot de processen die zfch afspelen

ín het geborgen afval, zoals onderllnge reactíes en vochthuishoudÍng,
Voorts constateerde de CommissÍe dat ten onrechte ín het MER weínig

aandacht ís gegeven aan kennis over de uítloogbaarheid van diverse te
storten afvalstoffen.
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rn de projectstudie/MER over de oeververbÍnding ten westen van Rotter-
dam wordt een overzicht gegeven van overblijvende leemten. Deze hadden

vooral betrekking op zeer algemene zaken a1s

- onzekerheden en onnauwkeurigheden ten aanzien van voorspellíngsme-
thod ieken;

- onzekerheden en onbetrouwbaarheden ten aanzíen van de invoergegevens
bíj het gebruík van de voorspellingsmethoden, bijvoorbeeld ver-
keersprognoses;

- onzekerheden ten aanzien van de mílieugevolgen op lange termíjn,

De door de commissíe ín haar Toetsingsadvies over de Dollardhavenplan-
nen gesígnaleerde onzekerheden over en aanbevelíngen voor nader onder-
zoek naar de zout-zoetverschuívingen in de Dollard en de gevolgen
hiervan voor de klutenpopulaties en de zeeastervegetatíes, zíjn door
de regering overgenorn".rl0. overwogen wordt het Rijksínstítuut voor
Natuurbeheer een rapport ter zake te laten opstellen.
De leemten in kennís die door de commíssíe zijn gesignaleerd in het
locatie-onafhankelijke MER opslag en verwerking van radioactíef afval
zijn in het advíes voor richtlÍjnen over het locatiegebonden MER nog

eens benadrukt. Naast meer algemene zaken ars onzekerheden over voor-
spellÍngsrnethoden e,d. zíjn genoemd het ontbreken van praktijkervaring
bij de opslag van hoog-radioactief afval en de kans op probremen bíj
het vertalên van gegevens van laboratorium- naar uÍtvoeringsniveau

l0 Memorie van Antwoord, Tweede
blz.26-27.

Kamer, vergaderjaar 1985-1986, t9343,nr, 7,
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5. TOEKOMSTIGE ONTSTIKKELINGEN

Na een aanvankelijke trage start van het interímbeleid - ín de eerste

víjf jaar zíjn slechts 17 ¡n,e.r.'s van start gegaan en heeft de Commís-

sie 23 advíezen uÍtgebracht - lijkt zich nu een stuwmeer van nieuwe

m.q.r.-projecten te vormen. De verwachte def initieve ínwerkingtreding
van het Besluit Milieu-effectrapportage op I september 1987 (AMvB), en

daarmee van de fo.rmele m.e.r.-plicht voor besluíten die in de AMvB zijn
vermeld, Ís daar niet vreemd aan.

Naar het zich laat aanzien zal de Commissle alleen al Ín 1987 meer ad-

viezen uitbrengen dan zij totaal in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan,

Deze grote toestroom van projecten v¡as niet goed voorzien; gerekend was

op een meer geleidelijke toename van projecten tot uÍteÍndelijk zorn 10

à 15 nÍeuwe m.e.r.ts per jaar.

In de komende (drÍe) jaren zaL de Commissie van bepaalde landÍnrich-
11tingsprojecten -- de Help-rapporten van de vooront,werpen toetsen. Deze

taak vloeit voort uit de aanvaardíng in de Tweede Kamer van de motÍe Van

Noord,l2 dí" behelst dat landÍnríchtingsprojecten buíten dê v/erkings-
sfeer van de m.e.r. moesten worden gebracht. In het kader van de evalua-

tle van de t¡¡ettelijke m.e.r.-regeling fs de CommÍssie m.e.r. verzocht de

HELP-rapporten r'ínhoudeliJk te bezien ín het licht van de crítería díe

daarvoor ln het kader van de m.e.r. Beldenrrl3. De Evaluatie Commissíe

I{abm (Commissie Oostíng) zalrrde toepassÍng van de HElP-methode in het

l1 Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 16.ó00 nr. 28-29, Zie onder meer
Structuurschema Landínrichting, dl. e, bIz. 9.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, ló814 nr. 32.
Tweede Kamer, vergaderJaar l9B5-198ó, 16814 nr. 37 en een Brief van de
MÍníster van Landbouw en VísseriJ aan de Evaluatiecommíssie tIABM van 28
Julf 1986 (NMF/M-8ó-23ó0)

L2
l3
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kader van de landinrichtíngsprocedure bezíen tegen de achtergrond van

de doelstellíngen van de m.e.r. zoals verwoord ín de consíderans van de

wettelÍjke m.e,r.-regeIingil. De resultaten van beíde onderzoekíngen
kunnen een ro1 spelen bíj de herzíenÍng van het Besluit Milieu-
effectrapportage (m. e. r, -pl icht ) ,

rn het begin van 1987 zal als eerste derrEvaluatíe van het voorontwerp-
plan Ruilverkaveling Melderslo" worden getoetst, Dâartoe zal, gelíjk bíj
Inormaler m'e.r.ts, een werkgroep worden samengestetd die een toetsings-
rapport zal uitbrengen aan de MinÍster van Landbouw en vísserij. De com-

missie heeft het voornemen van alle landínríchtingprojecten díe voldoen
aan de críteria (meest belangrijk weidevogelgebied, meest waardevolle
beekdaren of deet uitmakend van een grote landschapseenheid) en die vóór
1990 het voorontwerp-stadíum bereíken, de HELp-rapporten te gaan toet-
sen. Daarbij zullen, bij wljze van experíment, voor één of enkele pro-
jecten richtlÍjnen vooraf gegeven worden, waarmee bij de opsterlíng van
het HELP-rapport nog rekeníng gehouden kan worden. Naar het zich laat
aanzÍen zullen ín de komende drÍe jaren een vijftal rapporten kunnen
worden getoetst.
Op 3 juli l98B treedt de EG-ríchtlíjn over de m.e.r. in werkirrgl4. De

ruime formuleríng van deze regeling laat een grote mate van bereidsvrij-
heid aan de lidstaten voor nadere Ínvulling. Hierdoor zul1en de nationa-
1e wetgevíngen met betrekking tot de m.e.r, ook in de toekomst uíteen
blijven lopen. De EG-richtliJn kent geen instituut zoals de commissíe
voor de m.e,r. ín Nederland.

Toch kan voor de commíssie de ínvoering van de EG-rege1íng van belang
zijn bíj projecten met grensoverschríjdende effecten. Híervoor is Ín de

EG-rÍcht1ijn, artíke1 7, bepaald dat¡

L4 Richtríjn van de Raad van 27 j.uni 1985 betreffende de mí1ieu-
effectbeoordelÍng van bepaalde openbare en partículiere projecten
(85/337 /EEG). Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr, L.
175/40-48 van 5 juli 1985.
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- aan het buurland op hetzelfde tÍjdstip, dezelfde informatie ter be-

schíkkÍng moet worden gesteld die van het land zelf vereist is op ba-

sís van de nationale regelÍngen¡

- deze ínformatle dlent voor bilateraal overleg, dat op basis van weder-

kerÍgheÍd en gelijkwaardigheíd ¡noet plaatsvinden,

Voorzover het gaat om nederlandse projecten met invloed op onze buurlan-
den zal de Comnissíe op de gebruikelijke wíjze kunnen opereren, Een

voorbeeld van deze situatíe betreft de Oostwestbaan Vlíegveld Zuíd-LÍm-
burg. Daarnaast ls het mogelíjk dat de Commíssíe betrokken raakt bij de

Nederlandse beoordeling van buitenlandse (Belgische, Duitse) projecten
met effecten ín Nederland. Een vaste lÍjn is híeromtrent nog niet be-

paa ld .

Een experímentele toetslng door de Commissie van het Duítse milieu rap-
port over de Dollardhaven heeft plaatsgevonden. In de eerste plaats mÍs-

te de Commlssíe daarbij eenrtoetsíngskadert voor de beoordelfng van het
MER. In de tc¡eede plaats bleek al direct dat het milieurapport voor een

Nederlandse beoordelíng van het project onvoldoende was. Een Nederlandse

bemoeienis bij de opstellíng van ríchtliJnen vooraf, had de eenzíjdige
Duitse benadering Ín het mílíeurapport wellícht kunnen voorkomen.

De Co¡nmíssie verwacht dat ook ín de toekomst het ontbreken van een (in
de EG-richtlijn nÍet voorgeschreven) vooroverlegfase in de buurlanden

nog de nodíge problemen kan opleveren btJ een nederlandse beoordelíng.
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drs, J.A. van den Berg te Zeíst
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dr. E.D.H. Best te Utrecht
drs. J.l^L BeÍjersbergen te Kerkwerve (Gem, Míddenschouwen)
prof . dr. K. Bíersteker te I,Iageníngen
dr, B.J. Blaauboer te Maarssen
ír. M. G.M. den Blanken te lJoerden
dr. E.F. Blokker te Rotterdam
dr, ir. D,E. Boas-Vedder te Rotterdam
dr. J, S.M. Boley te trfageningen
drs, A.P.H.M. Boonman te Brunssum
drs. A, Bours te Amsterdam
prof. dr. K, Bouwer te Heilíge Landstichting (Gem
prof. ir. J.L. Brâsser te De Lj-er
dr. ir. N. van Breemen te l,lageníngen
ir, J.S. van Broekhuízen te Assen
dr, ír. P.J.H. Builtjes te Apeldoorn
ír. P.M. Buis te Zeíst
drs. lI.C. Bus te Haren
ír. H.S, Buijtenhek te Deventer
prof. dr. ír. E.I^I. Bíjker te Maassluis
prof. ir. C. BÍjkerk te Rhenen
dr. L.A. Clarenburg te pijnacker
ír. C. de Cler te rs-Gravenhage
prof, dr. E,M. Cohen te flassenaar
ír. H.J. Colenbrander te Velp
F.J, Colon te Ha11 (Gem. Brummen)
dr. F. Co1íjn te Groníngen
ir. H. Compaan te rs-Gravenhage
dr. L.A, Conrads te Houten
dr. J.I^I. Copius Peereboom te Amstelveen
ir, l{, Cramer te Woubrugge
prof. dr, ir. J,C, van Dam te pijnacker
dr. N.M.J.A. Dankers te Den Burg (Gem. Texel)
ír. J.G,H.R, Diephuís te Lochem
dr. ir, P. Doelman te l{ageníngen
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ir. B. Th. Eendebak te 0osterbeek (Gem. Renkum)

Groesbeek )
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dr, D. Eisma te Bergen, N.H.
prof. dr. G.B. Engelen te Amstelveen
Íng. J.L.J. van Es te rs-Gravenhage
prof, dr. !1.4, van Es te Amersfoort
dr. H. Eijsackers te Zevenaar
dr. V.J. Feron te Zeíst
dr. ír, A.J. Flach te Overveen (Gem. Bloemendaal)
ír. D.H. Fríeling te Almere
dr. M.J. Frissel te Heelsum (Gem. Renkum)
dr. J,A. Goedkoop te Bergen, N.H.
dr. J.G.A. de Graaf te Ríjswíjk
dr. N.J.A. Groen te Zeist
dr. A. P. Grootj ans te .Groningen
prof. dr. ír. F,A.M. de Haan te Itageníngen
dr. H. de Haan te Lemmer (Gem. Lemsterland)
dr. P. Hagel te lJmuiden
ír. J. van der Harst te Voorschoten
prof. dr. P.Th. Henderson tê Nijmegen
dír. ír. Ch.F. Hendriks te Vlaardíngen
ir. G.J. Heij te Driebergen
lr. H.Ch.M. HeynÍng te Amsterdam
dr. J. Hoeks te lJageníngen
drs. L. Hordíjk te Hílversum
Ír. A.Th. ten Houten te Wageningen
dr. H. Hueck te Delft
prof. dr. E.A. Huísman te Lunteren (Gem. Ede)
ír. C. Huygen te Delft
ir. Chr. J. Huyskens te Dommelen (Gem. Valkenswaard)
dr. Il, Joenje te Ìlageníngen
prof, dr. E.N.G. Joosse-van Damme te Nederhorst den Berg
drs. If.J. ter Keurs te Voorschoten
Ír. P. de Kiewit te Soest
prof. dr, L,H. Klaassen te Rotterdam
1r.
1r.
1r.
ir.

F.R. KIeín te Ouderkerk a/d Amstel (Gem. Ouder-AmsteI)
I'1. Klein te Lochem
G.J. Kleínhoonte van Os te Schíedam
N. van der Kleij te Bergen, N,H.

.H.J.
dr. J
dr. J

drs. R

prof.
prof.

Klok te Amersfoort
H. Koeman te llageningen

Kommandeur te Groningen

drs.
mr.
ír.
ir.
dr.
prof

Ír. B.N. de Koning te Rhoon (Gem. Albrandswaard)
ír. B.G. Kreíter te Putten
prof. ir. P.C. Kreijger te l,laalre
drs. J.lf.M. Kuíjpers te Berkel en Rodenrijs

R.H.D. Lambeck te Kapelle
C. Lambers te Opende (Gem. Grootegast)
P'.H.R. Langeweg te rs-Gravenhage
J.A.M. van der Lee te rs-Gravenhage
H.P. Leenhouts te Bennekom (Gem. Ede)
. dr. R. van der Lende te Gronlngen
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prof. ir. H.N, van Lier te Kesteren
prof. Ír. H.P. S. van Lohuizen te Muiden
prof. dr. L, Líjklema te Renkum
prof, dr. ir. F,M. Maas te Breda
l¡.4.S. van Meel te Zr¿o11e
dr. íng. A. von Meier te Nieuw Vennep
íng. J.A. Mertens te Tílburg
ír. E.J. Mesu te Bennekom (Gem. Ede)
ing. I{. Meijnen te Utrecht
dr. L,R. Mur te Vinkeveen
prof. dr. A. Nentjes te Roden
dr. H. Nieboer te Nootdorp
dr. ír. E.M.M.c. Níë1.te Maastrícht
mr, P.G.A. Noordanus te rs-Gravenhage
prof. dr. P, Nijkamp te Hilversum
drs. G.M,R.A, van Oort te Zeist
prof, mr. drs. M. Oosting te Zuidhorn
ír. A, Paape te Voorschoten
prof. ir. H. Peters te Hengelo
ir. P.A.R. Post van den Burg te Oostvoorne
dr. A.C. Posthumus te Bennekom
prof. dr, H. Postma te Den Burg (Gem. Texel)
drs, T.E. Puíster te Haren
prof. dr. J. Ríngelberg te putten
ír, T.F. Rísselada te rs-Gravenhage
drs. E. Romijn te Oosterbeek (Gem. Renkum)
dr. ir. J.P.N.L. Roorda van EíjsÍnga te Naaldwíjk
ir. N.P.H.J. Roorda van EijsÍnga te Delft
mr, dr. C.J.M,A. van Rooíj te Eindhoven
dr.

ír.
ír.
dr.
Ír.
mw,

dr.
dr,
drs
ir.
dr.
ir.
drs

1r P. E. Ri j tema te l^iageningen
Santema te Voorburg

B.R. van der Schaaf te Apeldoorn
P.H.P. van der Schans te Bennekom (Gem. Ede)
Schí1t te Hilversum

L.H. Slebos te Baambrugge (Gem. Abcoude)
. C.J,M, Sloet van Oldruítenborgh te Bennekom (Gem
Th. de Smidt te Utrecht

A. Smít te Denekamp
Smittenberg te lrnsum (Gem. Boarnsterhim)

. van der Spek te Amersfoort
Spruijt te Bunnik
.M. Steenvoorden te Bennekom (Gem, Ede)

J.}J. Stellíngwerff te Boskoop
dr. C.W. Stortenbeker te Arnhem

. van Straten te OIdenzaal

.G. Stroband te Bilthoven

. Teeuwen te Amersfoort

. Tellegen te Amsterdam
ír, M. Tels te Eindhoven
dr. J.H.J. TerwÍndt te Leusden

D

J,
R.
R.
D.
dr Ede )

.H.
A.A
P,
H.A

J.
ltl.
J

K.
A.
J,

prof.
ir. G

Ír. A
ír. T
dr. E
prof.
prof.
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prof.
drs. S

prof.

P1v. voorzitters

Secretarís
Plv. secretaris
AdJunct secretarÍs
Documental lst/Lit. Ond
Ass. documentalíst
Sec retaresse
Adm. medewerkster

P. Tídeman t.e Bennekom (Gem
Tjallíngií te Gouda
E.J. Tuíninga tê Leusden

Turkenburg te Amsterdam
Udo de Haes te Leiden

ír
.P
ír
c.
A.

Ede )

dr. J. Spaander te Bílthoven (tot 13.05.19gó)
dr. H. Cohen te Bilthoven (per f3.05.1986)
prof,dr. J. I. S. Zonneveld te ZeÍst

G. Ouwerkerk te Emmen
J. Scholten
. Selj ffers
Huisman
0dijk

L.J.M. Klerks
Smit (tot 30.11.1986)
van Oudbroekhuízen-de Leeuw

TI

H

J
H

A
A
J

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
ír.
ir.
drs
drs
dr.
ir.
dr.

Veen te Boerakker (Gem. Marum)
E. van de Veen te Terwolde (Gem, Voorst)
A. de Veer te Rhenen
Verbeek te Ugchelen (Gem. Apeldoorn)

H.G. Verhagen te \,Iageningen
, R. Verhoef te Schagen
. J.A.J. Vervloet te Bennekom (Gem. Ede)
It. van Vierssen te Bennekom (Gem. Ede)
J.J. Vinje te Erruneloord
C.A.J, VIek te Onnen (Gem. Haren, Gr. )

prof. dr, E.H, Vogel te LeÍden
ing. K.P. VoIlmer te Bodegravên
prof. ír. J. Vo1muller te Driebergen
drs. íng, J.B. Vos te Almere
ír. E.G.H. Vreedenburgh te Capelle a/d IJssel
prof . dr. J.D. van der lrlaals te Haren (Gr. )
prof. dr. fr. L. VJartena te Breedenbroek (6em. Geldringen)
prof. ir. A.F. van lfeele te Stolwijk (Gem. V1íst)
prof. mr. J. lJessel te Noordwijk
dr, A.A.E. Itibowo te Amsterdam
dr. A.J. I{Íggers te Leersum
prof. ír. H. I{iggerts te Ðe1ft
drs . P. trlinke I te Voorschoten
drs. G. van l.IÍrdum te l,fíjk bij Duurstede
dr. P. de Wolf te Oosterend (Gem. Texe1)
dr. !1.J. !lo1ff te Den Burg (Gem. TexeI)
prof . dr, R. A. de Zeeu\¡r te Appíngedam
prof. dr. P.G. Zonderwíjk te Bennekom (Gem. Ede)
dr. G. J. Zíj lstra te Amsterdam

Voorz Ítters

H,
J.

R.I
H.
M.
R.

c.
J.

drs.
drs.
Ír.
drs.
Drs.
drs.
m\¡/.

mw,

Ir. R. Rense verríchtte op contract-basís secretaríaatswerkzaamheden voor de
m.e.r. rs Vliegveld Eelde en Luchthaven Zuid-Limburg.
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BIJLAGE 2. I.

Proj ect

OVERZICHT m. e. r. -PROJECTEN
stand van zaken december 198ó

voor- MER toetsing besluit
ove rl eg

uít-
voer íng

evaluat ie

Oeververbindíng ten
!'resten van Rotterdam
(roi)

Berging baggerspecie
(102)

Grevel ingenmeer
zout of zoet (103)

COT Gínkelse Heíde
(r07)

C^-deponíe op de
Máasvlakte (l1l)

Ardam-Nieuw Oost (ll2)

Gasontzwaveling Emmen ( 115)

Afva I berg ing
Mídden IJssel (117)

Ontgrond ingenpl an
Noord-Brabant (119)

Luchtsche Íd íng s insta 1 lat ie /
mengstatÍon Ommen (l2l )

Luchthaven Zuíd-Limburg
(120)

RadÍo-actíef afval (123)
loc. onafhankelíjk
1oc. afhankelijk

Luchthaven Eelde (125)

Dollardhaven Emden (126)

457 op SJalcheren ( 13.L )

Aló bíj Rotterdam (132)





BTJLAGE 2.2.

BESCHRIJVING VAN DE LOPENDE PROJECTEN EN SAMENSTELLING VAN DE BTJBEHORENDE

T,{ERKGROEPEN

Mi1 íeu-ef f ectrapportage Oeververbind íng ten westen van Rotterdam (ro1)

Inítiatiefnemer l Ríjkswaterstaat, directíe Zuíd-Holland voor de Mínister van
Verkeer en Vaterstaat (V&W).

Bevoesd gezag.. de Míníster van V&Il

Bes luít : vaststellíng van het tracé volgens de Raad van de waterstaat-proce-
dure

Actívíteít: V&lf heeft een studie verícht naar de wenselÍjkheid van een twee-
de oeververbÍnding ten westen van Rotterdam a1s onderdeel van het hoofdwe-
gennet vanwegê capaciteítsproblemen ín de Beneluxtunnel. Met de studíe ís in
eerste aanleg beoogd na te gaan of de aanleg van de Blankenburgtunnel nood-
zakelíjk ís ter ontlasting van de Beneluxtunnel of dat een tweede Benelux-
tunnel de voorkeur verdient, De m.e.r. kan uítmonden in de vaststelling van
het tracé voor de gekozen oeververbinding.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e,r. ís op l0 februarí 1982 aangevangen, De

werkgroep van de VCmer heeft op B apríl 1982 geadviseerd over de ríchtlij-
nen. De Ríchtlíjnen zíjn vastgesteld op 7 meí 1982. De projectnota, met
daarin opgenomen het MER, is op 7 meí 1986 ontvankelijk verklaard. Het docu-
ment heeft van 22 september tot en met 24 oktober l9g6 ter vísie gelegen.
Een openbare hoorzittíng heeft op l0 december 1986 plaatsgevonden in Rozen-
burg. Het toetsíngsadvies van de Commissie ís op 5 januarí 1987 uít.gebracht,
De besluítvorming Ís eínd 1987/begin l988 te verwachten.



Samenstellí werkproeo r

Dr. J, Spaander te Bilthoven (voorzitter, ín vooroverlegfase)

Dr, H. Cohen te Bilthoven (voorzítter' in toetsíngsfase)

Prof. dr. E.H. Adema te Doorwerth (ín toetsingsfase)

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

lng. lt. MeÍjnen te Utrecht
prof. dr. P. Nijkamp te Hilversum

ír. lt.A. Oostíng te Leidschendam

drs. S.P. Tjal1íngii te Gouda

prof. ir. J. Vo1mu1ler te Ðriebergen

prof. dr, V. Ilesthoff te Groesbeek (advfseur).

Secretaris va de werksroeo: ír. R. ï Seij ff ers, secretaríaat Commissíe

m.e.r
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Mí1 Íeu-ef f ectrapporta ge grootschaliee locatíe. voor de berging van baggerspe-
cie uit het benedenrívíereneebíed ( 102)

Inítiatíefnemers: a) de gemeente Rotterdam, b) het Openbaar Líchaam Ríjn-
directíe BenedenrÍvíeren,mond, c) Ríjkswaterstaat,

Bevoegd gezagt de Minister van V&trI

Besluít: de keuze van een locatie voor de bergíng van matig verontreinigde
(klasse 2) tot verontreínígde (klasse 3) specíe uit havens en rívíeren van
het benedenrivierengebied gedurende l5 jaar (na 1987) volgens de concessie-
verlengíngsprocedure op grond van de l.Iet ínzake droogmakerÍjen en indíjkín-
gen 1904. Tevens spelen vergunníngen een ro1 volgens de hlet verontreíniging
oppervlaktewater, het Baggerreglement, het Rijkszeeweringenreglement, het
Rijksreglement Ontgrondingen en de Afvalstoffenwet, De concessíeverlening
geschÍedde door de Kroon op voordracht van de Míníster van V&l{. De vergun-
ningen - met uítzonderíng van de vergunning op grond van de Afvalstoffenv/et
- werden verleend door de MinisLer van V&W. De Miníster van Volkshuísves-
tíng, Ruímtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de vergunning ínzake
de Afvalstoffenwet verleend,

Actívíteít: Volgens het definitieve beleidsplan rrVerwerkíng van baggerspecíe
uit havens en vaarwegen ín het benedenrivierengebiedrr (aprí1 1982) díent zo
spoedig mogelijk een bergingslocatíe te worden gerealíseerd met een ínhoud
van 100-150 míljo"r *3 voor de berging van bovengenoemde specie. De grote
hoeveelheden en de verontreinígÍngsgraad van de specíe (o.a. met zware mêta-
len en persist,ente milieu-vreemde stoffen) leÍden er toe, dat de bergíng op

een wijze dient te geschíeden die maatschappelíjk en met name voor het
mílieu verantwoord is, Als meest geschíkte locaties zíjn onderzocht, een

schÍereiland aansluitênd aan of gedeeltelÍjk op de Maasvlakte met verschil-
lende 1íggingen en een eiland in zee voor de mond van het Haringvliet.
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Stand van ken m. e. r ¡ De m.e.r. ís op 2l september l9B2 van start gegaan

De werkgroep van de VCmer heeft op 15 november 1982 geadvíseerd voor de

richtlijnen. De ríchtlíjnen zíjn vastgesteld op 2l december 1982. De pro-

jectnota (ínclusief het MER) ís op 19 oktober l9B4 door de VCmer ontvangen

en is van 30 oktober tot en met 24 december 1984 door het College van Gede-

puteerde Staten van Zuíd-Holland ter visie gelegd, Hoorzítingen zíjrr op 11

en 12 december 1984 gehouden Ín respectievelijk Rockanje (gemeente I,Iestvoor-

ne) en Goedereede. Het toetsingsadvíes werd op 31 januarí 1985 uitgebracht

aan bevoegd gezag, Na advísering door de Províncíe Zuid-Holland, de Raad van

de llaterstaat, de Rijks Planologische Commíssíe en de Interdepartementale

Coördínatie Commíssie voor Noordzee Aangelegenheden werden op 30 september,

respectÍevelijk 7 oktober 1985 verleend: de concessíe voor de índíjking van

buítendijkse gronden en wateren íngevolge de I,Iet van I904, de vergunníngen

op grond van het Baggerreglement, het Ríjkszeeweríngenreglement en de V'Iet

verontreínígíng oppervlaktewateren, alsook de Afvalstoffenwet' De keuze voor

de bergingslocatie is uiteÍndetijk gevallen op een locatie dicht gelegen bij
het in de projectnota/MER voorgestelde alternatíef III, aansluÍtend aan de

Maasvlakte en geheel ten noorden gelegen van de zogeheten verlengde demarca-

tielijn. De locatie ís in een aanvullende studie op de projectnota/MER nog

aangepast waardoor o.a. door een grotere verhogíng en verdiepíng van de ber-

ging volstaan kan worden met êen kleíner oppervlak, Deze verdere optimalísa-

tie kwam tot stand o.a. naar aanleiding van bepaalde inspraakreactíes en het

toetsíngsadvies.
In mei 1986 werd een begin gemaakt met de aanleg van de ringdíjk van de ber-

gingslocatie. In dat jaar ís ook een begin gemaakt met de opstelling en uít-
voeríng van een evaluatíe-programma. Tevens werd in het najaar door het

Ministeríe van VROM een opdrâcht verleend aan de vakgroep Milieubiologie van

de Rijksuniversiteít Leíden om na te gaan welke beheersmaatregelen reeds

tíjdens de aanleg van de bergingslocatie kunnen worden genomen om negatieve

effecten ín het Voornse kust- en duíngebíed te kunnen tegengaan.
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Samenstelllng van de w rkgqoqp:

prof. dr. tI. Maas te Brunssum (voorzítter, ín vooroverlegfase)t
dr, J. Spaander te BÍlthoven (voorzitter, in toetsingsfase)
ír. B.G. Krelter te Putten

Ir. P. Santema te Voorburg

mw. dr. C,J.M. Sloet van Oldruítenborgh te Bennekom

prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden

dr. P. de llolf te Oosterend (Texel)

prof. mr. T.G. Drupsteen te Amsterdam (advlseur)

ir. P.G. Meyer te Vucht (adviseur)

Prof. dr. ír. A. Verruljt te Zoetermeer adviseerde de werkgroep over het
consolldatiegedrag van de baggerspecle.

Secretaris van de werkgroep:

1r. R. I. SeÍjffers,
drs. J.J. Scho1ten.

secretariaat Commissíe m. e. r.
secretaríaat Commissíe m. e. r.

( in vooroverlegfase)
( in toetsíngsfase)
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Mí1íeu-effectrapportage Grevelingenmeer zout of zoet (103)

Init íat íefneme r: Rijkswaterstaat, dírectie Zeeland voor de Miníster van Ver-

keer en l{aterstaat (V&W),

Bevoegd p,ezagi de Minister van V&W

Besluit: keuze Grevelíngen zout of zoet volgens de Raad van de trfaterstaat-
procedure.

Activíteit: Na het gereedkomen van de compartímenteríngsdammen (de Philíps-
dam en de Oesterdam) ín het kader van de Deltawerken ontstaat een sterk ge-

wijzigde waterhuishoudkundíge structuur in Zeeland, Deze maakt een nadere

overweging noodzakelíjk van het te voeren waterhuishoudkundige beleíd, De

hoofdvraag ís hierbíj of het Grevelingenmeer zout moet blíjven of zoet moet

worden, De mogelijkheid van het zoet maken van het Grevelíngenmeer heeft een

níeuw belang, n1. de zoetwatervoorzíening van de landbouw op Schouwen-

Duivenland en een deel van Goeree-Overflakkee, toegevoegd aan de serÍe be-
langen dÍe betrokken zijn bij het Grevelingenmeer. Een andere oplossÍng voor

deze zoetwatervoorzíeníng Ís een píjpleÍding waardoor water rechtstreeks
vanuit de Krammer, het Zoommeer of het Haríngvlíet kan worden aangevoerd.

s tand van zaken m,e.r,: De m.e.r. heeft op 12 meí 1982 een aanvang genomen

De werkgroep van de VCmer heeft op ó julí 1982 het advíes voor de ríchtlíj-
nen ingediend. De richtlíjnen zíjn vastgesteld op 12 augustus 1982. De pro-
jectnota/MER is op 17 meí 1984 door de VCmer ontvangen en is van 14 juni tot
en met 3 augustus 1984 door de Raad van de VJaterstaat ter inzake gelegd. De

elnddatum voor het Índlenen van schrífte1íjke opmerkíngen en adviezen is
verschoven van l5 augustus tot I oktober 1984. Een hoorzíttÍng ís op 30

oktober 1984 ín Brouwershaven gehouden. Op 30 november 1984 ís het toet-
síngsadvies aangeboden aan bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft het advíes

naar de Raad van de llaterstaat gestuurd met het verzoek met het advíes van
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de VCmer rekeníng te houden. Het fntegrale advÍes van de Raad van de tlater-
staat Is op ó mei 1985 uÍtgebracht.
De Mínfster van Verkeer en VJaterstaat heeft de voorzítter van de Tweede

Kamer op 29 meí 198ó medegedeeld te hebben besloten de hufdfge sítuatie van

een zout Grevelingenmeer t.e bestendfgen. Over de aanleg van een zoettrTater-
lefdfng ten behoeve van de landbouwwatervoorzíeining op Schouwen-DuÍveland

moet nog worden beslist. De mi1íeu-effecten híervan en van eventuele kwel-
schermen díenen nog nader tê worden onderzocht. In 1988 zou eventueel met de

werkzaamheden een aanvâng kunnen worden gemaakt.

Samenstellíng werkqroep r

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzltter)
Ír. ll. van Duijvenbooden te Moordrecht

prof. dr. E.A. Huisman te Lunteren

dr. Ì{. JoenJe te Tynaarlo
prof. dr. J. Ringelberg te Putten
ír. A.G. Stroband te Bllthoven
dr. G.P. Iùind te ZeÍst 1

drs. A.J. Belntema te Doorn (advfseur)
drs. R. Verhoef te Schagen (advfseur)

Secretarís van de werkgroep: 1r. R.I Se ij ffers, secretaríaat Commissíe

m.e.r
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Mí1 íeu-ef f ectrapportag e Comoasníes Oefenterreín (107)

InítÍatíefnemer: Mínísterie van Defensíe (de dienst Gebouwen, tlerken en Ter-

relnen, directíe Gelderland).

Bevoegd gezagr de Staatssecretarís van Defensie.

!gÊfgi!, vaststellÍng van het inrichtíngsplan voor het Compagnies Oefenter-

reÍn Ginkelse Heíde. Bijkomende besluiten betreffen in ieder geval de aan-

passing van streekplan en bestemmingsplan,

ActívÍteít: Initíatiefnemer ís voornemens, op basis van het Structuurschema

Mítítaíre Terreinen (deel e) een Compagníes Oefenterrein van ongeveer 1000

ha in te richten, te gebruiken en te beheren op de Gínkelse Heíde en aan-

grenzende gebíeden tussen de Oude Arnhemse weg, de spoorlijn Ede-Arnhem en

ríjksweg 12 ten oosten van Ede. Het Compagnies Oefenterrein zal ook gebruíkt

worden a1s Eenheídsoefenterrein en als Overíg 0efenterrein, terwijl het te-
vens zal openstaan voor recreatíef en mogelíjk ander medegebruik.

Stand van zaken: De m.e.r. ís op 30 oktober 1986 van start gegaan. De perí-
ode van ínspraak liep tot I december 1986. Het advíes van de CommissÍe

m.e.r. wordt uitgebracht op l2 januarí 1987, waarna de ríchtlíjnen voor het

op te stellen MER zullen worden vastgesteld door het bevoegd gezag. De ver-
wachting ís dat het MER in 1988 gereed zaI zíjn.

Samenstellíng van de werkgroep

drs. H.G. Ouwerkerk te Emmen (voorzÍtter)
prof. dr, K. Bouwer te HeíIíge Landstíchtíng
dr. A.M.H. Brunsting te Utrecht (advíseur)

ír. G. Gelderblomr Ben, maj, b.d. te Zoetermeer (advíseur)

drs. R.H.J. Klok te Amersfoort

ír. W.A. Oosting te Leidschendam

ir. R.P.H.P. van der Schans te Bennekom
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dr. J.T. de Smídt te Utrecht

dr. A.A. de Veer te Rhenen

Secretarís van de we rkproeo: drs. J.J Scholten, bij gestaan door drs
R.L. Klerks, secretaríaat Cíe. m.e.r
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Milíeu-effect raDoortaee C -de D on]-e Ôr) de Maasvlak te (111)

InitÍatíefnemer: AVR Chemíe C.V

Bevoegd geza1l de Miníster van Volkshuísvestíng, Ruímtelíjke Ordeníng en

Mílieubeheer; de Miníster van Verkeer en lJaterstaat; Gedeputeerde Staten van

Zuid-Holland (als opvolger van het toenmalige Dagelíjks Bestuur van het

Openbaar Líchaam Rijnmond), tevens coördínerend bevoegd gezag.

Besluíten: ontheffíngen en vergunningen volgens de llet chemísche afvalstof-
verontreíniging oppervlaktewateren, de Hinderwet en andere beslui-fen, lJet

ten.

Actfviteít: De initíatiefnemer is voornemens een deponÍe ín te richten voor

níet-verwerkbaar chemísch afval uit de zogenaamde míddenklasse (C, volgens
de indeling van de Commissie Hofman) op een nader omschreven terreín, dat
gelegen ís ín het Zuídwestelíjk deel van het haven- en industrieterrein
Maasvlakte Ín de gemeente Rotterdam, De Cr-deponíe moet ín de eerste plaats
een eíndstation zijn voor de kleínere hoeveelheden chemisch afva1, die op

vele plaatsen in Nederland ontstaan en tot nu toe meestal niet op verant-
woorde wljze (kunnen) worden verwerkt.

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

werkgroep van de VCmer bracht op I februarí 1985 haar advies uít voor de

richtlÍjnen voor de inhoud van het MER. De ríchtlíjnen werden vastgesteld Ín

begin maart 1985. De Stíchtíng Natuur en Mí1íeu maakte mede namens enkele
andere miLíeu-organisaties bezwaar bíj de Raad van State tegen deze richt-
lijnen. Het bezwaar betrof de vaststelling ín de richtlijnen door het be-

voegd gezag dat in het MER geen locatie-alternatieven behoeven te worden

uitgewerkt. Op 23 juli 1985 deed de Raad van State uítspraak en verklaarde
het beroep níet-ontvankelíjk met de motivatíe, dat de vaststelling van

rÍchtlíjnen voor het MER níet gericht ís op enig rechtsgevolg en geen be-
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schlkkíng was als bedoeld ln artfkel 2, eerste 1íd van de Wet administratíe-
ve rechtspraak overheÍdsbeschÍkkingen. De vergunningaanvragen met daarbij
het MER zijn op 7 november 1985 lngedíend. De publlcatíe van het MER en de

vergunningaanvragen Ís op l8 december 1985 bekend gemaakt. De stukken hebben

van 2 januari tot en met 3 februarf 198ó ter lnzage gelegen. Op 16 januari
1986 ís een hoorzitting gehouden fn Rockanje, gemeente Ïüestvoorne. Het toet-
sfngsadvles van de VCmer 1s ultgebracht op 14 maart 1986. MedÍo januarí 1987

worden de betreffende ontwerp-beschikkíngen ter visle gelegd.

Samenstelling van de werkgroep¡

dr. J. Spaander te Bllthoven (voorzftter)
F.J. Colon te Hall
prof. dr. J,H. Koeman te Vageningen

ír. A. Paape te Voorschoten

dr. R. Schilt te Hflversum
prof. ír. P. Tideman te Bennekom

dr. J.G.A. de craaf te RljswfJk (ZH)

prof. mr. drs. M. Oosting te Zuidhorn

drs. J.B. Vos te Almere

N.B. Schomaker t,e CfncÍnnat1, Verenlgde Staten (adviseur in toetsíngsfase)

Secretaris de werkgroep¡ lr. R.I SelJ ffers, secretarfaat, CommíssÍe

m.e.r
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Mílieu-effectrapportage woníngbouwlocatie Ams.terdam-Nieuw Oost (1 12)

InitíatÍefnemer: de Dienst RuÍmlelijke Ordeníng (DRO) van de gemeente Am-

sterdam

Bevoegd gezag: de gemeenteraad van Amsterdam

Besluít: de vaststelling van de Nota van uítgangspunten voor het bestem-

míngsplan Nieuw Oost.

Activíteít: Het voornêmen van de gemeente Amsterdam tot de realísatie van

een woningbouwlocatíe ín het Buiten-IJ vormt een onderdeel van de door Am-

sterdam ontwikkelde plannen om een oplossing te vinden voor een door de ge-

meente voorspelde toekomstíge woningbehoefte tot aan het jaar 2000. De pro-
bleemstelling houdt ín het kort in, dat volgens Amsterdam voortzettíng van

het huídíge groeíkernenbeleíd alleen niet het gewenste resultaat za1 hebben

voor de oplossing van het woningtekort. Amsterdam tracht een oplossíng van

het door haar gesígnaleerde probleem te bewerkstellígen door o.a. realisatie
van aanvullende woningbouwlocaties op het eígen grondgebied. Amsterdam heeft
de locatÍe Nieuw Oost aangewezen als één van die aanvullende woningbouwloca-

ties. De stad verwacht, dat Níeuw Oost met êen aantal van ongeveer 20.000
woningen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opheffen van het wo-

níngtekort. In de vastgestelde richtlíjnen voor het MER wordt het doel van

de voorgenomen actívíteit omschreven als: rrhet realíseren van een woníng-

bouwlocatie ín het Buíten-IJrr.
Omdat in het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uÍtvoering op bestem-

mingsplaniveau is er Been sprake van locatie-alternatíeven, maar a1leen van

uítvoerÍngsalternatieven van de woningbou\ílocatíe. In de richtlijnen worden

deze uítgewerkt, waarbíj ook mitígerende maatregelen bíj deelactívíteíten
worden aangegeven ter bescherming van het mi1íeu. Bij de beschríjvíng van

a1le alternatíeve oplossingen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de

noodzaak tot sanering van de brandplaats en stortplaatsen van afval op en
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nabiJ de DlemerzeedÍjk, alsmede van de verontreínigíngen ten gevolgen van de

vroegerê lozing van ongezuíverd rioolwater op het lJ-meer'

Stand van zaken m.e.r,: De m,e.r. 1s op 11 apríl 1983 van start gegaan. De

werkgroep van de VCmer heeft op 9 juní 1983 geadvíseerd voor de ríchtlÍjnen.
De ríchtLíjnen zijn vastgesteld op 19 julí 1983. In juni l9B4 heeft de ge-

meente Amsterdam de Structuurschets Zeeburg openbaar gemaakt. Dit plan voor

7000 wonfngen kan worden gezíen als een eerste fase ín de ontwíkkeling van

het plan NÍeuw Oost.. In het structuurpLan van Amsterdam dat ín apríl 1986

werd vastgesteld is de locatíe NÍeuw Oost aangeduid als een reservering. Ten

gevolge van de vertraging ín het onderzoek naar de verontreínígingen rond de

DiemerzeediJk Ís de opstelling van het MER nog niet afgerond. Een ínterím-
rapportage zonder de gegevens van dat onderzoek werd overwogen. Aan het eín-
de van 198ó v¡as het onduidelijk wanneer het MER bekend gemaakt zou worden.

Samenste I 1 i roe

dr. J. Spaander te Bllthoven (voorzítter)
drs. J.A. van den Berg te Zeist
drs. It.J. ter Keurs te Voorschoten

dr. íng, A. von Meier te Níeuw Vennep

dr. H. Nieboer te Nootdorp

fr. N.P.H.J. Roorda van EiJsÍnga te Delft
prof. mr. J. Iùessel te Oegstgeest

fr. H.S. Buijtenhek te Bríelle
prof. dr. E.Il. BÍjker te Maassluls

ír. T.F. Risselada te rs-Gravenhage

Secretarís van de r,ve roe : drs. J.J. SchoLten, secretaríaat Cíe. m.e.r

-13-



Mí 1 íeu- invloedenrapport ínzake een aardgasontzwavelinssinstallatíe bii Emmen

(1is)

Inít íat íefnemêr: de Nederlandse Aardolíe Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezagt de gemeenteraad van Ernmen

Besluít: grondverkoop aan de NAM; tevens werden Gedeputeerde Staten van

Drenthe en het Mínisteríe van Economísche Zaken op de hoogte gehouden ín
verband met de vergunningen volgens de llet Lr¡chtverontreiníging, de llet
Geluídhinder en het Míjnreglement 1964.

Actíviteít: Het aardgas, dat uit velden ín Drenthe en Twente wordt gewonnen,

bevat zwavel (voornarnelíjk ín de vorm van zwavelwaterstof), Er is a1le aan-
1eídíng om dít aardgas te ontzwavelen. De NAM heeft voorgesteld een ontz\4ra-

ve1íngsÍnstallatie te sítueren op het índustríeterrein Bargermeer-Zuid bij
Emmen, In het mí1íeu-invloedenrapporL zíjn naast de ontzwavelíngsinstallatÍe
zelf, de huídíge situatíe van het mÍlieu en randvoorwaarden, vooral beschre-

ven de gevolgen van de luchtverontreinínging (door zwaveldioxide, stíkstof-
oxiden, zwavelwaterstof, geur), getuídhinder, waterverontreínigíng, bodem-

verontreiníging, de (externe) veíligheid (door giftíge wolken van zwavel-

waterstof e.d.) en de invloeden op het landschap (visuele aspecten), de f1o-
ra, vegetaties en cultuurgewassen.

Stand van zaken m,e.r : Het betreft geen mílieu-effectrapportage volgens de

procedurele en ínhoudelijke vereisten van het r^retsont\{erp inzake m. e. r. i,Ie1

ís door de VCmer zoveel mogelíjk in de geest van het wetsontvirerp gehandetd.

Een advies voor de ínhoud van het mílieu-ínvloedenrapport is op 6 meí 1983

uítgebracht. Er zíjn geen ríchtlijnen vastgesteld. Adviezen over de kwali-
teít van het mi1íeu-ínvloedenrapport zijn door de VCner uitgebrachl op 22

juni 1983 (een tussentíjds oordeel) en op 24 augustus 1983 (het eindoor-
deel). Bíj het eindoordeel zíjn de resultaten van de inspraak betrokken. De
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vergunníngen volgens de l^let inzake de luchtverontreinígÍng en de Wet geluíd-
hínder zíjn op 20 december 1983 verleend. De vergunning volgens de MÍjn-
reglement 1964 is op 30 december 1983 verleend. Tot de grondverkoop is op 6

februarí 1984 beslolen, Na de verlenging van de vergunníngen werd hiertegen
een verzoek om schorsing ingediend bij de voorzítter van de afdelíng voor de

geschillen van bestuur van de Raad van State. In zíjn beschíkking van 30 mei

1984 stelde de voorzítter als voorlopíge voorzíeníng, dat voordat de inrich-
ting zou worden gebouwd, doch uíterlijk vóór I januari 1985, een aantal stu-
dies over de veiligheidsrísícors en de geluídhinder moesten r¡¡orden uítge-
voerd. Na voltooííng van deze studíes werd met de bouw ín het voorjaar van

1985 begonnen. De ínstallat.íe za1 eind l9B7 operatíonee1 zijn.
Nader overleg tussen inítiatiefnemer en de gemeente Emmen en Schoonebeek

heeft tot een zodanige aanpassing van de bedrijfsvoeríng door de NAM bíj de

oliewínníng ín Schoonebeek geleid, dat de uitstoot van SO, in het gebíed on-

danks een toenamê ervan in verband met de komst van de gasontzwavelíngsin-
stallatíe ín Emmen ín totaliteit aanzienlijk Ís teruggebracht.

Samenstell ing werkgroep :

prof. dr. lrl Maas te Brunssum (voorzitter) I
ir. T.F. Risselada te rs-Gravenhage

dr. Ír. T. Schneider te Soest

dr. J. Th. de S¡nidt te Utrecht
prof. ir, M. Tels te Eindhoven

ir. P.M. Buís te Bunnik (adviseur)
prof. ír. H. Peters te Hengelo (adviseur)
prof, ir. M.J. Vroom te lrlageningen (adviseur)

Secretaris van de werkRroep: ir. R.I. Seijffers, secretariaat Cíe. m,e.r
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Milieu-effectrapportage Geluídhínderrecreatíe Breda (116)

Inítíatiefnemer! de raad van het Stadsgewest Breda

Bevoegd gezag. het Dagelíjks Bestuur van het Stadsgewest Breda.

BesIuí!,: de aanwijzing van minímaa1 drÍe (sub)regionale terreinen voor ge-

Iuídhinderrecreatíe in het Stadsgewest Breda.

ActÍvíteÍt: Het sche ppen vân permanente, ru!.mtelijke mogelíjkheden voor de

beoefeníng van de geluÍdhindersporten motorcross, modelvlíegen en modelauto-
rijden teneínde knelpunten te sâneren en een stringenter beleid door het
gewest en de gemeenten Jegens (il)legale geluidhínderrecreatíe mogelijk te
maken, Hiervoor werd een haalbaarheídsonderzoek verrícht, dat uit drie on-

derdelen bestond:

1. lnventarisatie van vraag en aanbod en analyse van de knelpunten
2. Stapsgewijze selectÍe leidend tot een aantal mogelijke locatíes onder

vermeldÍng van gebruikte critería.
3. Gedetailleerd onderzoek naar de haalbaarheid van deze mogelijke locaties,

waarbij minímaal dríe permanente terreinen moeten worden gevonden;
ríchtlijnen voor ínrichting, beheer en exploítatíe van de terreÍnen.

De opstellíng van het MER had vooral betrekking op de onderdelen 2 en 3.

Stand van zaken m.e r De m.e.r. is op 28 november 1984 van start gegaan.

De werkgroep van de VCmer heeft op 22 januari 1985 haar advíes voor de

ríchtlíjnen voor de Ínhoud van het MER uítgebracht. Dit advíes werd op I
aprí1 1985 zonder wijzígÍng door het bevoegd gezag vastgesteld als de richt-
lÍjnen voor het MER. Het MER werd bekendgemaakt op 30 september 1985. Na een

periode van ter visÍeleggíng, die liep tot 15 november 1985 en een hoorzit-
ting op 4 november 1985, bracht de VCmer haar toetsingsadvÍes uit op 13

december 1987. Het overleg in het Stadsgewest ís nog níet afgerond. Dít
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hangt samen met de weígeríng van de Gemeente díe het regÍonale terreín bin-
nen haar grenzen za1 krijgen, medewerkíng te verlenen om een en ander ook

werkelíjk te realiseren. Het besluit voor de aanwÍjzing van één of rneer

locatíes is daarom (voorl.opÍg) opgeschort.

Verder heeft op grond van de opmerkíngen díe tíjdens de toetsingsfase zljn
gemaakÈ, een bíjstelling van het MER plaatsgevonden. In het Eíndrapport/MER,

dat JuI1 1986 ís verschenen, ls in belangrfJke mate tegemoet gekomen aan de

punten ult het ToetsíngsadvÍes van de CommíssÍe.

Samenstelllne van de we rkgroep:
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist ('¡oorzÍtter)
lr. Iù. KIeín te Lochem

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

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

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

Secretaris van de we roe drs. A.tl.J. Schafk, secretaríaat Commíssíe mer

H. Hulsman (in toetsingsfase).(ín vooroverlegfase) en drs.
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Milleu-effectrapportage afvalstort Midden IJssel (117)

InÍtiatiefnemer? het Dagelijks Bestuur van het Gewest Mídden-IJssel

Bevoegd g,ezag. de Raad van het Gewest Midden-IJssel,

Besluít: de aanwijzíng van een locatÍe voor het geðontroleerd storten vån

huíshoudelíjk (en daarmee ge1íjk te stellen) afva1, zuíveringsslib en bouw-

en sloopafal ín het Overíjsselse deel van het Gewest Mídden-IJssel als uít-
werking van het Provincíale Afvalstoffenplan van Overijssel.

Actívítelt: Er díent een locatíe te worden gekozen voor het gecontroleerd
storten van voornoemde soorten afval, díe vrijkomen in het Overíjsselse deel

van het Gewest Midden-IJssel. Ten behoeve híervan gíng begín 1984 een

bíjbehorend locatíe-onderzoek van start, dat bestaat uit de volgende dríe
onderdelen:

1. Globale locatíebepaling,
2. Bepalíng van een beperkt aantal voorkeurslocaties.
3. Uitwerklng van de voorkeurslocatíes.
De m.e.r. heeft betrekkíng op onderdeel 3: de uÍtwerking van vÍjf voorkeurs-
locaties en de milieu-effecten daarvan.

Stand van zaken: De m. e . r. is op 30 apríl l9B4 van start gegaan. De werk-
groep van de VCmer heeft op 27 junÍ 1984 geadviseerd over de richtlijnen. De

richtlíjnen werden in julÍ 1985 vastgesteld, Aan het eínde van 1986 was het
MER gereed. Het Gewest Midden-IJssel heeft het MER samen met andere relevan-
te documenten opgezonden naar een groot aantal betrokkenen. Door míddel van

een persberÍcht ín december 1986 is aangekondigd dat de Ínspraak en de be-

oordeling van het MER Ín januari 1987 zullen beginnen,

Samenstellíng van de werkgroep:
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prof. dr. !1. Maas te Brunssum (voorzitter tijdens vooroverlegfase) 1

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (tíJdens toetsíngsfase)

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

lr. Il. van Dufjvenbooden te Moordrecht

íng. J. Mertens te Tllburg
dr, A.J. llíggers te Leersum

prof. mr. D.I{.P. Rufter te Hengelo (tíjdens vooroverJ.eg)

drs. J.A.J. Vervloet te Bennekom

Secretaris van de werkgroep: drs. J.J. SchoIten, secretaríaat Cíe. m.e.r.

-19-



MíLíeu-effectraDportase Ontsrondineen lan Beton- ên metselzand) Noord-n

Brabant (ll9)

Initiatiefnemer/Bevoegd gezag ¡ het College van Gedeputeerde Staten van

Noord-Brabant

Besluít: het vaststellen van het Ontgrondingenplan voor beton- en metsel-
zand, met name waar dít plan betrekking heeft op de aanwíjzíng van de toe-

komstíge zandrvínlocatíe ( s ) .

Actívíteitr Ten behoeve van de landelí jke voorzíeníng voor de lange termijn
- de periode 1989 tot en met 1998 - heeft de províncie Noord-Brabant een

taakstelling op zích genomen van ca. 22 mln. ton beton- en metselzand.

Hiervoor dienen op maximaal 5 km van groot vaarvrater, één of meerdere ge-

bieden van tesamen 200 à 220 ha gevonden te worden waar de zandwínning kan

plaatsvínden. Een eerste globale selectíe op basis van geologische voorko-
mens en harde belemmeríngen had een globale aanduídíng van het studíegebied
opgeleverd. Een tweede afbakening met behulp van een multÍ-criteria analyse
leverde víjf gebieden op. In het MER zul1en, naast deze locatíe-alternatíe-
ven, ook uitvoeríngsalternat.ieven en de verschí11ende mogelÍjkheden voor de

eíndbestemmíng van de zandplas worden vergeleken op de respectíeve milieu-
gevolgen.

Stand van zaken: De m.e.r, is op I septernber 1986 van start gegaan . De werk-

de rícht-groep van de Commissíe heeft op 27 oktober 198ó geadvíseerd over
lijnen. De richtlíJnen zijn in 1986 nog níet vastgesteld.

Samenstelling van de werkgroep:

prof. dr. J.I.S. Zonneveld (voorzitter)
lr. lÍ. Cramer te lrloubrugge

ir. H. Dijkstra te Zetten

drs, R.H. Kemmers te Rhenen (adviseur)

prof. ír. H,P.S. van Lohuizen te Muiden
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Il. A. S, van Mee 1 te Zrvol le

Secretaris va n de werksroeD3 drs. H. Huísman, geassisteerd door drs'

R. Klerks, secretaríaat Cíe. m.e.r

-21-



MÍ1 íeu-effectr rta e uítbreid uchthaven Zuíd-Límbur (120)

Initiatiefnemer¡ de N.V. Luchthaven Zuid-Límburg

Bevoegd gezag? de Míníster van Verkeer en Vaterstaat

Besluit¡ wijzíging van de aanwíjzing van het vlíegveld Beek (ook genoemd

MaastrÍcht Airport of Luchthaven ZuÍd-Límburg) op grond van de Luchtvaart-
wet, artíke1 10 t/m 30.

Act ivite it : Ter ontwíkkelíng van het vliegveld als belangrijk regionaal
vrachtcentrum en a1s knooppunt in de expressgoederen- en pakketpostmarkt wil
de inítíatiefnemer een nÍeuwe start-/landingsbaan met een lengte van 3500 m

aanleggen en gebruíken, gelegen in de ríchting 07g"-2s9" rwr de zogeheten
Oost-we stbaan.

Naast de feitelíjke aanleg van deze baan en het gebruík ervan wil de initia-
tÍefnemer een bedrÍjventerrein aanleggen. De verwachting is dat de oost-
westbaan extra bedrijvigheid aantrekt en dat ook de infrastructuur zaI moe-
ten worden herzien.
Doordat bíj de aanleg van de baan en het bedrijventerrein grond aan het (nu
agrarisch) gebrtrík wordt onttrokken, is een aanpassingsínrÍchting voorzien.
Een complícatíe ín de procedure vormen de feíten, dat
- het huídíge luchtvaartterreín nog niet ís voorzíen van een geluÍdzone, zo-

als artikel 25 van de Luchtvaartwet voorschrijft;
- het bevoegd gezag, vooruitlopend op de aanleg en het gebruík van de oost-

westbaan, toestemmÍng heeft gegeven om het aantal nachtvluchten uít te
bre iden.

Stand van zaken m. e : Na een eerste bekendmaking door de Rijksluchtvaart-
dienst op 26 meÍ 1986, waarin werd uítgegaan van een aangepaste m.e.r.-
procedure, werd in trveede instantie gekozen voor een (vríjwel) normale
m.e.r.-procedure. Dit werd op l3 juni 198ó bekendgemaakt in de Staatscourant

-22-



en andere dagbladen. In deze bekendmakíng werd de status van enkele rappor-

ten, die volgens de eerdere bekendmaking tezamen het MER zouden vormen, ge-

wijzigd en werden de hoorzÍttingen, díe aanvankelijk bedoeld waren ter be-

oordellng van dat MER, omgezet in inspraakbijeenkomsten ten behoeve van de

ríchtlijnen van een nieu$t, nog op te stellen MER.

De op 25 februarÍ 1986 door de (toen nog Voorlopige) Commissíe opgestelde
tAanbevelingen voor de ínhoud van het MER Oost-westbaan luchthaven Zuid-
Limburgr kregen ín de níeuwe opzet de status van een richtlíjnenadvies. De

richtlíjnen ¡yerden op.21 augustus 198ó vastgesteld, met uÍtzonderíng van het

punt geluÍdhinder. Aanvulling op dit punt en de omvang van het studiegebied

werden op 20 november 1986 vastgesteld.

Samenstelling van de werkgroep:

drs. H.G. Ouwerkerk te Emmen (voorzitter)
dr. J.H. Ettema te Amsterdam

dr. ir. J. Hoeks te tlageningen

ir. G.J. Kleínhoonte van Os te Schiedam

df. H. Nieboer te Nootdorp

ir. K.A.A. van der Spek te Amersfoort

dr. F. P.C. L. Tonnaer te Thorn

ír. A.J.Ã. Zaal te Oegstgeest (advÍseur)

Bij het opstellen van de aanbevelíngen \Ías ín plaats van ir. Zaat, mr. ir.
A.H. Vitters te rs-Gravenhage betrokken. Deze laatste deskundíge heeft zich

echter uit de werkgroep teruggetrokken toen zíjn werkgever werd betrokken

bíJ de uÍtbreidingsplannen van het vliegveld.

Secretaríaat van de we rks roe D : drs. M. Odijk, ir. R. Rense en drs. J.J
Scholten, Cie. m. e. r.

t
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Milieu-lnvloedenrappqrt ínake een luchtscheidíngsínstallatie en mengstatíon
te Vilsteren (gemeente Ommen) ( 121)

Inítíatlefnemer: de N.V. Nederlandse Gasuníe.

Bevoeqd g.ezag. het College van Gedeputeerde Staten van OverÍjsse1 (GS Over-

Íjsse1), het Zuíveríngschap West-Overijssel, de gemeente Ommen.

Besluíten: vergunningverlening volgens de ltet inzake de luchtverontreÍ-
nigíng, de ltet verontreínigÍng oppervlaktewater, Hínderwet, I,let geluídhinder
en de Grondwaterwet. levens zal heL bestemmíngsplan van de gemeente Ommen

moeten worden gewíjzigd.

Astívíteít: De Gasunie is van plan het compressorstation Ommen uit te breí-
den met een luchtscheídings- en mengínstallatíe voor de wínníng van stíkstof
en mengÍng met hoogcalorísch aardgas tot aardgas van rrslochteren-kwaliteíttt.

Het gas met afwÍjkende samenstelling, dat met stikstof díent te worden ge-
mengd, ís afkomstlg van verschillende velden op de Noordzee en het Noorden
en oosten van het land. Met het project ís ook de menging beoogd van aardgas
dat vanaf L987 zaL worden geleverd door de ontzwavelingsinstallatie van de

Nederlandse AardoIíe MaatschappÍj ín Emmen.

Stand van zaken m.e,r.: Het betreft geen milieu-effectrapporgage volgens de

procedurele en ÍnhoudeliJke vereÍsten van de wet. llel heeft de VCmer aanbe-
velÍngen voor de ínhoud van het ml1ieu-ínvloedenrapport uitgebracht aan GS

overíjssel op 4 december 1984. GS overíjssel heeft op 2 januari 1985 deze
aanbevelingen vríjwel geheel met enkele aanvullingen als rícht]íjnen vastge-
sterd' De vergunnÍngenaanvraag geschíedde ín april 1985 en het milieu-
ínvLoedenrapport werd ín mei 1985 bekend gemaakt. De vergunningenaanvraag en

het mflÍeu-ínvloedenrapport lagen ter ínzage in mei en juní 1985. De hoor-
zittíng vond plaats op 2l juni 1985. Het toetsíngsadvies van de VCmer werd

uítgebracht op 23 julí daarop, op 5 november 1985 werden de vergunningen ín-
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gevol.ge de Hinderwet, de ïJet geluidhinder, de tlet ínzake de luchtverontrei-
nigíng en de lfet verontrefniging oppervlaktewater verleend door Gedeputeerde

Staten OverfJssel, respectievelfjk het ZuiverÍngschap Ïüest-Overíjsse1, De

vergunning op grond van de Grondwaterrilet werd verleend op 22 aprLt 1986. In
de beschikkfng voor deze laatste vergunning ís bepaald dat een peílbuizennet
wordt ingericht voor metÍngen aan de grondwaterstand, te begínnen tenmÍnste
twee maanden voor het begín van de bemaling tot tennínste drie maanden na

beëÍndíg1ng daarvan. De vergunníng ínzake de wet luchtverontreínígíng bevat
geen voorschríften over de monitoring van de vegetatíe rondom de installatíe
met het oog op mogelíjke beÍnvloeding door de afgassen. De suggestie wordt
gegeven dat de Ínítiatlefnemer en het Landgoed Vilsteren B.V. hieromtrent
overleg hebben.

stell van de we roe

dr. J. Spaander te Bílthoven (voorzftter)
drs. J.A. van den Berg te Zeíst
ir. H.S. Buijtenhek te Deventer

dr. lng. A. von Meíer te Nieuw-Vennep

dr. J.lh. de Smfdt te Utrecht

Secretarfs van de werksroep: drs. J.J Scholten, secretaríaat Cie. m. e. r
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Mí1 íeu-effectr âorlôrtese Ooslas en ve rwerkíns van radíoactíef afva 1 (123)

Initiatíefnemer3 de Centrale Organísatíe voor Radíoactíef Afval (COVRA) B'V

Bevoegd zezag de Miníster van volkshuísvestíng, Ruimtelijke ordening en

Milieubeheer, de Minister van Economische Zakenr de Staatssecretaris van

Sociale Zaken en llerkgelegenheíd, Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezond-

heid en Cultuur.

Besluit: vergunnÍng volgens de Kernenergiewet, artikel 15 en artÍkel 29 voor

het voorhanden hebben van radíoactíeve stoffen, splíjtstoffen en ertsen. An-

dere bíjkomende besluíten betreffen een wfjzíging van bestemmingsplan aIs de

gekozen Locatie voor de opslag- en verwerkíngsfaciliteít voor radíoactíef

afval stríjdig ís met heÈ vigerende bestemmingsplan, alsmede een bouwvergun-

níng.

ActiviteÍt: InÍtiatíefnemer ís voornemens op één locatÍe een tijdelíjke bo-

vengrondse faciliteit te realiseren voor de opslag en verwerkíng van alle
soorten radíoactief afval dat de komende 50-100 jaar in Nederland geprodu-

ceerd zal worden. De faciliteít ís in eerste Ínstantíe bedoeld ter vervan-

ging van de huidíge Ínterím-opslag van laag- en middelradíoactíef afval te

Petten (gem. Zijpe) en voor de opslag van (moge1íjk) uit het buítenland te-
rugkerend hoogradÍoactíef afval, dat ontstaat na opwerkíng van bestraalde

sp1íjtstofelamenten van de bestaande kerncentrales Borssele en Dodewaard.

Daarnaast moet de facílÍteit ook geschíkt zijn voor de opslag van afval van

níeuwe kerncentrales (tot een uitbreídíng van het kernenergíevermogen met

4000 Ml.Ie).

Stand van zaken m.e.r.: Het betreft êen m.e.r. met een bijzonder (verlengde)

procedure: opstellíng en beoordelíng van het MER geschieden in twee stappen

(het zogenaamde locatie-onafhankelíjk MER en het locatíe-gebonden MER). De

m.e,r. gíng op 25 maart 1985 van start met een bekendmakíng Ín de Staatscou-

rant en eníge andere dagbladen. De VCmer bracht haar advies voor ríchtlijnen
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voor de ínhoud van het locatie-onafhankelíjke MER uit op 24 meí 1985, De

richtlíjnen voor het locatie-onafhankelijk MER werden vastgesteld in juli
1985' Het MER werd ín opdracht van covRA opgesteld door NUcoN en Ecoplan,
advíesbureaus te Amsterdam en Arnhem. Het rr¡erd begín november 1985 ingediend
en op 12 november 1985 bekend gemaakt en ter vísie gelegd tot 12 december
1985. Er werd geen hoorzíttíng gehouden. Het bevoegd gezag heeft het voor-
nemen de openbare zÍttíng te beleggen wanneer te zijner tíjd het nog op te
stellen locatie-gebonden MER ter vÍsie zal worden gelegd. Op 24 januari 1986

bracht de VCmer haar toetsingsadvies uit over het locatíe-onafhankelíjk MER.

DÍt advies bevatte tevens aanbevelÍngen voor de inhoud van het locatíe-ge-
bonden MER. op 24 junÍ 1986 stelde het bevoegd gezag de ríchtlíjnen vast
voor de lnhoud van het locatie-gebonden MER. Naar verwachtíng wordt dat MER

in de loop van 1987 íngediend en bekend gemaakt, tezamen met de vergunning-
aanvraag íngevolge de Kernenergíewet

Naast de m.e.r.-procedure bracht de CommÍssie Locatiekeuze Opslagfacíliteit
Radioactief Afval (LOFRA) op I oktober 1985 een advíes uít aan de MínÍster
van VROM over locatles díe uit bestuurlijk en planologisch oogpunt geschíkt
zouden zíjn voor de facilíteit. Het advíes van de Commissie LOFRA vermeldde
drie locaties, te weten een locatÍe op het terreÍn van het rndustríe en
Havenschap Moerdíjk op het grondgebÍed van de gemeente Klundert en twee lo-
catíes ln de gemeente Borssele waarvan één locatie op het terreín van de
N.V. PZEM. In vervolg op het advíes van de Commíssie LOFRA, het locatíe-
onafhankeliik MER en de beoordelíng daarvan, besloot de mínister van VROM de
voorlopige keuze van een locatie over te laten aan de initiatíefnemer, De

COVRA gaf daarop in juní 1986 aan een voorkeur te hebben voor een vestigíng
op het terreÍn van de N'V. PZEM te Borssele, De definítieve beslissing over
de geschíktheíd van deze locatie wordt pas gegeven bíj het verlenen van een
kernenergíewetvergunnÍng. Daarom bepaalden de richtlijnen voor het locatie-
gebonden MER dat er Ín dat MER locatíe-onderscheídende elementen voor andere
locatÍes aan de orde moeten komen.
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Samenstell lng van de werkgroep:

dr. J. spaander te Bilthoven (voorzítter tíjdens vooroverlegfase)

drs. H.G. Ouwerkerk te Emmen (voorzitter tijdens toetsingsfase voor het

locatfe-onafhankel ij k MER)

prof. dr. K. Aurand te Berlijn (advíseur tiJdens vooroverlegfase)

dr. E.F. Blokker te Rotterdam

Ír. C.J. Huyskens te Dommelen

prof. dr. J. Kommandeur te Groningen

dr. R. Schílt te Hílversum

fr. R.G. Schölvinck te Bergen (advÍseur)

prof. dr. C.Iü. Stortenbeker tê Arnhem

dr. C.A.J. Vlek te Onnen

prof. mr. J. I{essel te Noordwíjk

Secretarís van de ro : drs. J.J. Scholten' secretariaat van de Commis-

sie m.e.r. Ir. R

legfase.

Rense ondersteunde het secretariaat tijdens de voorover-
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Mil ieu-ef fectraooortape Ba rleneíns luchthaven Eelde (12s)

Initíatlefnemer: de NV Luchthaven Eelde.

Bevoesd gezag. de Mínister van Verkeer en l{aterstaat.

BesLuít: wijzíging van de aanwíjzíng van het vlíegveld Eelde op grond van de

Luchtvaartwet (artikel l8 tot en met artikel 30).

Actit¡ileÍ.!: In het kader van het stimuleren van de regíonale ontwíkkeling
van het noorden des lands ís de ínítiatiefnemer voornemens het gebruík van
de luchthaven Eelde te íntensiveren. Hiervoor is de verlengíng van baan 05-
23 Ín zuidwestelíJke ríchting van 1800 m tot 2500 rn een essentíee1 onder-
deel. Naast de baanverlenging is een aantal voorzíeningen en maatregelen
noodzakelijk ín verband met het gebruík van de geïntensiveerde luchthaven
door grotere vlÍegtuigen en dus grotere aantallen passagiers en hoeveelheden
vracht.

S tand van zaken m.e.r.: De m.e.r. ís op 20 meí 1985 van start gegaan met de

ter vÍsÍe leggíng van een informatíenota over de voorgenomen activiteit, De

bekendmakíng in de Staatscourant en andere dagbladen vond plaats op 3l meí

1985. De VCmer bracht haar advÍes voor de richttíjnen voor het MER uít op 15

julf 1985. De richtlíjnen werden vastgesteld op 21 augustus 1985. In apríI
198ó ís een concept-MER verschenen. Naar verwachtíng vindt het bestuurlÍjk
overleg fn het kader van de luchtvaarwet in Januari 1987 plaats. Het MER zal
naar verctachtíng in februari 1987 gereed komen.

Samenstellíns van de werkqroep:

drs. H,G. Ouwerkerk te Emmen (voorzitter)
prof. 1r. L.J. Brasser te De Lier
dr. ír. J. Hoeks te Wageníngen (advÍseur)

ir. Il. Kleín te Lochem

I^I.4. S. van Meel te Zwolle (advíseur)
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mr. 1ng. A.H. Vítters te ts-Gravenhage (adviseur)

prof. ír. J. Votmuller te Driebergen

prof. dr. J.D. van der ltaals te Haren

SecretarÍs van de werkgroepr Tot begín juní 1985 trad drs

op als secretarís van de werkgroep. Daarna verrichtte ir.
tar laat swe rkzaamheden.

4.1.¡.J. van Schaik

R. Rense de secre-
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Toetsi4g !di1íeu-rapport rrZusammenfasende Umweltuntersuchung zum Dollart-
hafenprojekt Emden" (126)

Inítiatíefnemer voor het opstellen van het Duítse mí1íeu-rapport: de Landes-

regíerung van Níedersachsen

Bevoegd gezap,. RegerÍng en parlement van de Bondsrepublfek Duítsland.

Besluit: goedkeuríng yan het Samenwerkíngsverdrag Eems-Dollard en beschík-
baar stellen van kredíeten voor de bouw van de Dollardhaven.

fnítiatlefnemer voor de toetsíne van het milíeu-rapport, als ware artikel 7

van de EEG-rfchtliín ínzake de milíeu-effectra pportaqe van kracht; de MínÍs-
ter van Volkshuísvestíng, Ruimtelíjke Ordening en Milíeubeheer.

Activiteít: Het Dollardhavenproject beoogt in eerste aanleg een vermindering
van het baggerwerk, dat nodig is om de toegang van de Emderhaven op diepte
te houden. Een tweede reden voor de plannen ís gelegen in het scheppen van
gunstÍge voor\¡aarden voor de regionale ontwikkelíng en vervangíng van de

oude zeesluis. Aangezien deze werken plaats zouden vinden oprrbetwist ge-
biedil en hiervoor volgens het Nederlandse standpunt het Eems-Dollardverdrag
uit 19ó0 ontoereíkend was, is een aanvullend verdrag opgesteld, dat in 1984

is ondertekend door de Nederlandse en llest-Duitse regeringen. Ten behoeve
van de ratiflceríng van dlt verdrag ín de Bondsdag ís in opdracht van de

deelstaat Nedersaksen de ilZusammenfassende Umweltuntersuchung zum DoIlart-
hafenprojekt Emdenrr opgesteld. Op 14 november 1985 werd het Samenwerkings-

verdrag door de Bundestag en op 20 december van hetzelfde jaar door de Bun-
desrat goedgekeurd. Na overleg tussen de betrokken ministeríes in beíde lan-
den ís het milieu-rapport ter hand gesteld van de Nederlandse regeríng ten
behoeve van de eerder genoemde consultatieprocedure. Het mí1íeu-rapport Ís
daarnaast, tezamen met het toetsíngsadvies van de Comíssíe toegezonden aan

de Tweede Kamer met het oog op de ratificatíeprocedure van het verdrag.
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Het Dollardhavenproject bestaat uit de afsluitíng van het Emder VaarlÍater en

de bouw van twee sluizen, waardoor een negen km lange' getijvrije haven ont-

staat en een omleídíng van de Eems door de Dollard van 2l km lengte voor het

scheepvaartverkeer naar de boven-Eems. Door de berging van de vríjkomende

baggerhoeveelheden en de nieuwe Eemsomleiding gaat ca. 800 ha wadoppervlak

verloren.

Stand van zaken: De toetsÍngsprocedure van het Ðuitse mÍIieu-rapport is 2l

oktober 1985 van start gegaan en op 1l februari 1986 ís het advíes aan de

Miníster van Volkshuísvestíng, Ruímtelijke Ordening en Mi1íeubeheer uítge-

bracht. Op 14 augustus 198ó verzocht de Míníster van VROM de CommÍssíe om

een reactie op het commentaar op het Toetsingadvíes dat van de Duitse op-

stellers van het milíeu-rapport werd ontvangen, 0p 19 augustus werd dít na-

der advies, getfteld ilReactie op de Stellungnahme zum Prtifberichtrr , aan de

Minister uitgebracht. Als bíjlage bij derrNota naar aanleidíng van het eÍnd-

verslagil werd de rreactíet op l8 november 198ó aan de Tweede Kamer toegezon-

den. In de BRD stagneert de besluitvorming over het project. De Míníster van

financiën van de Bondsregering heeft zich in het 'rSachstandsberícht zum

Dollarthafenrr dat aan de Bondsdag Ís toegezonden krítísch uítgelaten over

het project en híervoor op de meerjarenbegrotíng tot 1990 geen gelden gere-

serveerd.In het Nederlandse parlement zal naar verwachting begin 1987 de af-
ronding van de behandeling van het Samenwerkingsverdrag plaatsgrijpen.

Samenstelllng van de werkproeo:

dr. J, Spaander te Bilthoven (voorzítter, tot meí 1986)

dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzitter, na meí 1986)

prof. dr. ír. E.tl. Bíjker te Maassluis

dr. F. Colijn te Groningen (adviseur)

ír. J.C.H. Drost te Hellevoetsluit
dr. P. Hagel te IJmuiden

mr. drs. J.H, Jans te Groníngen (advíseur)

drs. J. Kuijpers te Berkel en RodenrÍjs (advíseur)

prof. dr, P. Níjkamp te Hílversum
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prof.
prof.

dr. J.H.J
dr. ír. A

Terwindt te Leusden

Verruíjt te Zoetermeer (adviseur)

Secretarís van de vre roe : drs. H. Huisman, daarbíj ondersteund door drs.
R. Klerks en ír. R.I. Seijffers, secretaríaat CommÍssie m.e.r.
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Mil ieu-eff ectraooortase Ri lkswes 57 op VJal cheren ( 13 r )

Inítíatiefnemer: de dírectíe zeeland van Rijkswaterstaet voor de MÍníster

van Verkeer en I{aterstaat (V&W).

Bevoegd gezag: de MÍnister van Verkeer en I{aterstaat'

Besluit: de beslissing over de wenselijkheid van de aanleg van Rijksweg 57

op walcheren (veersedam-Míddelburg) en de vaststellíng van de projectnota'

Activiteít: De voorgenomen actíviteít betreft de aanleg van het gedeelte van

Ríjksweg 57 op l{alcheren tussen de Veersedam en de 458' In het structuur-

schema Verkeer en Vervoer l98l en in het Ríjkswegenplan 1984 is rijksweg 57

opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. Ríjksweg 57 vormt de verbin-

ding tussen ríjksweg 15 ter hoogte van BrÍel]e en rijksweg 58 in de omgevíng

van Míddelburg. Rijkswaterstaat verwacht dat de openstelling van het gedeel-

te van rijkslyeg 57 over de Oosterschelde stormvloedkering aan het einde van

1987 een verkeersstroom op l{alcheren zal genereren, díe tot problemen kan

leiden voor de capaciteít van het provinciale wegennet tussen Vrouwenpolder

en Middelburg. De oplossíng wordt gezocht ín de verdere aanleg van Ríjksweg

57 op Walcheren.

Stand van zake¡ : De m.e.r. is op 3 november 198ó gestart met een Raad van de

De perÍode van ínspraak Iiep tot 6 december 1986' Het

r. \ilordt uitgebracht op 12 ianwatí L987, \úaarna de

op te stellen MER zullen worden vastgesteld door het

Samenstellíng van de werkgroep;

prof. dr. J.I.S' Zonneveld te Zeist (voorzítter)

ír. B.N. de KonÍng te Rhoon

prof. dr. ir. F.M. Maas te Breda

dr. ing. A. von Meíer te Níeuts Vennep

Waterstaat procedure.

advíes van de Cíe' m.e

richtlíjnen voor het

bevoegd Eezag.
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drs
drs
drs

J. Il. Stellingwerff te Boskoop

J.A.J. Vervloet te Bennekom

6. van lJírdum te l{ijk bíj Duurstede

Secretarís van de werk roe : drs. J.J. SchoIten, secretarÍaat Commíssie

m. e, r.
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Mílieu- ffectraooortase R iíkswes 1ó bíi Rotte.rd âm ( Ove rschie-Kra1 íng seple ín

( 132)

Inítiatiefnemer: de directie Zuíd-Holland van RÍjkswaterstaat, voor de Mi-

níster van Verkeer en l{aterstaat (V&lJ)

Bevoeq eezasz de Mínister van V&W

Besluít: vaststellíng van het tracé volgens de Raad van de l{aterstaat-proce-

dure

Actíviteít: V&ll gaat een studie verríchten naar de wenselijkheid van verbre-

díng van de Al6 tussen het Kralíngsepleín.en het TerbregsepleÍn omdat na

verbredíng van de BrÍenenoordbrug de capacíteit van dít gedeelte nogelÍjk

maatgevend wordt voor de doorstromíng door de Bríenenoordcorrídor. Ter ont-

lastíng van de noordtangent van de ruit rondom Rotterdam (de 420) wordt ge-

dacht aan een nfeuw stuk van de 416 tussen het Terbregseplein en Overschie

ln Rotterdam. Op 25 november 198ó is de Raad van de l,laterstaat-procedure ge-

start met daarin opgenomen de m.e,r. Op ca. 2L januarí L987 zaL de Commissie

advies uitbrengen over de ríchtlíjnen voor de inhoud van het MER.

Samenste I I inq de werksroeo¡

dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzítter)

ír. G.J. Heij te Dríebergen

ír. P. de Kíewit te Soest

Ír. I{.4. Oosting te Leidschendam

drs. S.P. Tja1lÍngll te Gouda

dÍp1. íng. K.P. Vollmer te Bodegraven

Secretarís van de werksroeo: ír. R.I. Seíjffers, secretarÍaåt Commissie

m.e.r
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BIJLAGE 3. I

I

A1 doende leert m.e.r.

Rede van dr. J. Spaander op 13 neÍ 1986, ter gelegenheid van de

installatle van de Connissie voor de ¡nllleu-effectrapportage.

Mijnheer de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
Milieubeheer, mijnheer de Miníster van Landbouv¡ en Vísserij,
geachte aanwezigen!

In 19Bl bij de i.ndiening van het v¡etsvoorstel m.e.r. bij de

lweede Kamer werd overeengekomen, dat. ter voorbereiding op de

wettelÍjke regeling, alvast voor bepaalde initiatieven, voornamelijk
van de rijksoverheid, de regels van het v¡etsvoorstel op vrijwillige
basis zouden rvorden toegepasE. Al doende leert nen!

In dit Ínterin-beleÍd kon het wetsvoorstel j.n de praktijk worden

getoetst en kon nader inzicht worden verkregen in de wijze van

uitvoering van m.e.r. Het accent lag dus op het verkrijgen van de

nodlge ervaring om als het lrare bij het van kracht worden van de wet

een vliegende start te kunnen maken. Hiertoe werd ook reeds de

Conmissie voor de nilieu-effectrapportage ingesteld, zij het dat daar

nog het begrlp rrVoorlopigtt aan werd toegevoegd.

Op 15 december 1981 werd de VCner gelnstalleerd door Mr^r. I¿mbers-
Hacquebard, de toenmalige staatssecretaris van volksgezondheid en

I'fllieuhyg1ëne en de heer de Boer, de toennalige staatssecretaris van

cultuur, Recreatle en Maatschappel-tJk werk en werd aan dr. spaander
heE voorzÍtEerschap toevertrouwd.

In feite was het verkrfjgen van praktísche ervaring met m.e.r. a1

begonnen fn de perl-ode voorafgaand aan het fnterin-beleid, toen tussen

1977 en 1979 proefnemÍngen rnet m.e.r. plaatsvonden. In die periode
rùerden 1n totaal een tlental nllleu-effectrapporten opgesteld en

getoetst op volledfgheÍd en kr¡allteit door toetsingspanels van

onafhankelfJke deskundigen, die onder leidfng van dr. Spaander en

prof. Zonneveld stonden. De ervaringen utt deze proefnemingen,

waaronder het belang van een onafhankelijke coetsLng, werden verwerkt

en
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in de opzet van het htetsvoorstel.

Gaf het interirn-beleid de L¡eEgever de gelegenheid de m'e'r'-

regeling in haar totaliteit te toetsen, het stelde de VCmer in staat

de grenzen van haar adviserende taak af ce tascen.

De hoofdtaak van de comÍssÍe is kwaliteÍtsbewaking. 0p basis van

(haar) deskundigheid en onafhankelijkheid dient de Commissie een

inhoudelijke beoordeling te geven van het milieu-effectrapPort (MER).

De ComnissÍe is niet geroepen om een oordeel uit te spreken over de

aanvaardbaarheid van een activiteit of voornemen; daarmee zou de

Corunissie in de bevoegdheden van het openbaar besCuur treden.

Daarnaast za1 de Co¡rmissie erop moeten toezien dat het MER is

toegesneden op de besluitvorrning. In dit spannÍngsveld tussen

inhoudelijk informeren en beleidsmatig adviseren moet de Couulissie

balanceren en overeind blijven. Toch heeft de Commissie zich in de

afgelopen 4,5 jaar in haar adviezen niet strikt kunnen beperken cot de

inhoudelijke nÍlÍeu-aspecten. Het mflieu staat immers niet gelsoleerd

van de overige belangen ln de sanenleving. I,Ianneer bepaalde

bestuurlijke verhoudingen het zicht oP het nilieu-belang naar de

meniûg van de Vcner hÍnderden, heeft de Comissie tenslotte niet

geaarzeLd deze te sÍgnaleren, v¡aarmee zíi aan de grens van haar

taakopdracht kwan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de opmerkingen van

de CoqrrissÍe over het ontbreken van een totaal ruimtelijk plan voor de

Maasvlakte Eerwijl daar verschillende afvalverwerkings faciliteiten

worden geprojecteerd. In de adviezen over de berging van baggerspecÍe

en het niet-verwerkbaar chenísch afval wees de Cormissie hÍerop. In

de afzonderliJke besluÍtvormlngsProcessen over verschillende

acÈÍvlteiten op de llaasvlakte rterd naar het oordeel van de Corrmissie,

mede door dit gebrek aan een ruirntelijk plan, onvoldoende rekening

gehouden met de totallteit van de nilieu-gevolgen.

Het Ínterin-beLeid kwam maar Lang zaåm oD qanq. In totaal zi jn in

de ruln vier Jaar van het inÈerfn-beletd slechËs twaalf ¡[.ê.r.rs

gestart en heeft de Connlsste negentlen advlezen uitgebracht. Bfj

deze twaalf werd nlet fn alle gevallen de volledlge procedure van het

qretsvoorstel gevolgd: in drie gevallen kan eigenlijk helernaal nÍet van

een volledige rn.e.r. útorden gesproken. Bovendien hadden bfjna a1 deze

m.e.r.ts betrekklng op projecten op het uitvoeringsniveau, en gaat
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alleen de m.e.r. over de vraag of de Grevelingen zout zou noeten

blijven of zoet zou moeten worden meer de richting op van een m.e.r.

op beleidsplanniveau. Opva11end is verder dat van de vier m.e.r.rs
die mevr. Lanbers bij de installatie van de VCrner als eerste op onze

agenda plaatste, slechts één daadwerkelijk is afgerond: de berging van

baggerspecle, de zogeheten Slufterdan. Van de andere drie is de

tr¡eede oeververbinding Nieuwe-Waterweg nog steeds onderweg en is de

landinrichting innlddels onder politieke druk van het "groene front"
buiten de m.e.r.-plicht gebracht. De nilit.aire oefencerreinen zitten
nog steeds in de pijplijn. De vraag is gewettigd of somrnige van de

destijds aangernelde projecten op dat moment we1 voldoende rijp voor

besluitvorning waren. Àndere projecten, die zeker aan het begrip
t belangrijk nadelige gevolgen voor het nilieut voldeden zijn
daarentegen zonder m.e.r. tot stand gekomen. De keuze bij de aanleg

van de A-73 tussen de thTee alternatieve tracét s respectievelijk
oostelijk en westelijk van de Maas, had zieh zeer goed voor een m.e.r.
geleend. Initiatiefnemers hebben dus kansen laten liggen. Toch is
het interiro-beleid een waardevolle periode geweest.

De projecten die Ín de Ínterim periode aan bod kwamen verschÍ1den

sÈerk, zor¿el wat betreft aard en omvang a1s de bestuurslaag, lraarop

het besluft moesË worden genomen. Deze groEe diversÍtelt hâd zovtel

voor- als nadelen. Het relatief kleine aantal m.e.r.ts laat uiteraard
het trekken van algemene conclusies nog nÍet toe, maar de Voorlopige

Co¡missie heeft er wel haar aanpak en qrerkr./ijze uit kunnen ontwikkelen

en naar ik stellig ver¡¡acht de definitieve Conmissie een goede

startpositie verschaft.
De bfjdrage van de Commissfe ls mensenwerk. De ln de wet nuchter

omschreven stappen van het m.e.r.-proces moeÈen gehanteerd kunnen

worden door alle betrokken partiJen. De Connfssie heeft steeds de

lnitlatlefnemers en het bevoegde gezag ten dienste v¡il1en staan met

haar ervaring en kennl-s. Het doet mij dan ook genoegen ult een

binnenkort te verschiJnen Evaluatfe-studLe over het fnterfm-beleld van

het bureau Haskoning te kunnen lezen dat over het algeneen alle
beÈrokkenen de steun - ook in procedurele zin - van de Conmissie als

posftlef hebben ervaren. De Connissle werd als een zelfsÈandlg,

kundig en krltisch gezelschap gekwallficeerd. OnafhankelljkheÍd en

deskundigheid op praktische wijze 1n de adviezen verwoord, zo heeft de
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Voorlopige Commissle gewerkt.

Enkele ervaringen uit ons werk wil ik niet onvermeld laten.

Hoe¡.¡el het bij het interim-beleid zou moeten Saan om een volledige

toepassing van het wetsvoorstel, werd de comrnissie regelrnatig

geconfronteerd met de htens van verkorte of anderszins afwljkende

Þrocedures. De Cormissie heeft voortdurend oP de bezwaren daarvan

genezen o.a. in haar jaarverslagen. De verkorting frustreert

meestentijds het vooroverleg; dat is de fase van het opstellen van de

richtlijnen, voor de inhoud van het MER waarin een nauwkeurige

afgrenzing van de probl ernatiek dient plaats te vinden en de

alternatieven worden ont.wikkeld en geselecEeerd. De vooroverleg-fase,

door de Amerikanen fscopingr genoemd, is voor het welslagen van de

hele m.e.r.-operatie van hec grootste belang. Het in een zo vroeg

mogelijk stadiu¡n naar voren halen van de werkelijk belangrijke

aspecEen, Íranneer er nog tijd bestaat voor het vÍnden van geschikte

oplossingen, is van doorslaggevende betekenis. wanneer eenduidige

richtlÍjnen voor het opstellen van het MER ontbreken, missen de

Conuoj-ssie - maar ook anderen - een belangrÍjk instrument in de

toecsingsfase v/anneer het MER is genaakt. uiteindelijk werd in de

bedoelde projecten door de comnissie een weg gevonden om het bevoegd

gezag aanbevelingen voor de inhoud van het raPport te geven. Aldus

gelukte het bíj die verkorÈe procedures alsnog het bezwaar van het

ontbreken van het vooroverleg te overkomen. De wens van verkorte

procedures vloeit veelal voort uit de angst dat de m'e'r' nieur'¡e

vert,raglngen 1n de besluitvornfng met zich mee za1 brengen' De

commlssie heeft geen voeding gegeven aan deze vrees en haar advíezen

steeds binnen de wettelijk gestelde Ëermijnen ultgebracht. Het zou

overLgens rseL eens zo kunnen ztJn dat Procedures met de m.e.r.

soepeler gaan verlopen en tfJdwtnst ltordt geboekt!

Bij het vooroverleg ls gaander'teg de I startnotitlet een steeds

grotere ro1 gaan 6pe1en. Zotî startnot,ltle opgesËeld door de

lnltlatiefnener houdt de hoofdlljnen in van een voornemen. Een

dergelljk stuk is btJ de openbare bekendrnaking van het voornemen van

groot belang gebleken voor de inspraak en advisering over de

richtlfjnen. De wet geeft de minist,ers van vRoM en LenV de

nogelljkheid deze notltie te formalÍseren. Met het interÍm-beleid is
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daarmee voldoende ervaring opgedaan. In haar jaarverslag over 1985

heeft de VCìrer enkele 6uggesties neergelegd over de inhoud van

dergelijke startnotities.

Dan kom ik tot de reikwijdte van de m.e.r.; dat wil zeggen: r./at

is te verstaan onder het begrip milieu-gevolgen? Ook in dat opzÍcht

heeft de Commlssie veel lerlng geput uft het interfn-beleid. De studie

over de nogelÍjke woningbouwlokatie Amsterdam-Nieuw 0ost leerde dat

bij rnilieu-effecten niet alleen gekeken moet r¡orden naar de gevolgen

van de activiteit voor de omgeving, maar ook ongekeerd. Secundaire

gevolgen en afgeleide âctívÍteiten behoren ook tot de m.e.r. In dit
specifieke geval gÍng dÍt on de vergroting van de recreatiedruk op het

IJ-meer als gevolg van de realÍsatie van een grote woningbouwlocatie

in het Buiten-IJ.
De vestíging van een aardgasontzwavelings installatie in Emmen leerde

dat m.e.r. zich ook uitstrekt tot de directe gevolgen van mi1íeu-

verontreiniging voor de productie en producten van industriële en

agrarische activit.eiten. De inschakeling van de Comissie heefE in
dit geval als neven-effect gehad, dat het aanvankelijke verzet tegen

de installatie van de NAM door de objectiverende en onafhankelíjke

inbreng van de Connissie wegebde en uiteindelijk een positief besluit
kon worden genomen door de Gerneenteraad.

In de n.e.r. opslag en ve rr^¡erking van radÍoactief afval kwam het

aspect risico-beleving als rnil"ieu-effect aan de orde maar niet uiÈ de

verf, zowel blj deze m.e.r. als bij díe over de deponie van chemisch

afval konden de Èarieven voor de aanlevering van het afval fn de

toetsingsadvíezen van de Conmlssle niet buften beschouwing blijven
vanwege hun rechtstreekse lnvloed op de te verwachten nflieu-effecten.

BIJ de berg ing basgergpecie is naar voren gekomen, dat m.e.r. oP

duldelljke wfJze het nllleu-belang kan inbrengen in de besluitvorming

zonder dat dlt vertraglng oplevert. Verder bleek bij de beoordelfng

van het MER dat nlet alle alternatleven van evengroot belang waren.

TlJdens het vooroverleg rùas dlt al'aan het llcht gekonen, maar dlt
leldde er toen nlet toe het aantal alternaÈieven bij het vaststellen
van de richtlijnen te beperken.

De locatle voor de C2-deponie l¡as door eerder genomen besluiten niet
meer aan de orde, terwijl zeker voor de langere ternijn bij permanenEe
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deponie de locatÍe-keuze een van de meest wezenlÍjke keuze-elementen

blijkt Èe zijn.
De Conmissie moest helaas regelnatig vaststellen dat de alternaEieven

qua diepgang en uitgebreidheid veelal niet gelijkwaardig v¡aren

uitgewerkt. Juíst alternatieven vormen het hart van de m.e.r.-

procedure. Ik onderstreep dat in het vooroverleg tot een goede

afbakenÍng en formuLering van de alternatieven moet qtorden gekomen.

Er hebben zich in de praktijk ook sÍtuaEies voorgedaan daE gedurende

het opstellen van het MER sonmige van de aanvankelijk gestelde

alternatieven afvielen, terwijl er nieuwe opdoemden. De Comissie

pleit ervoor dat het in overleg net bevoegd Sezag en de

opstellers/initiatiefnemer mogelijk moet zijn om tot een tussentijdse

flexíbele aanpassing van de ríchtlijnen tè komen. Het mag niet zo

zLjr dat de initiatiefnemer deze verandering oP eÍgen Eezag

onderneemt, I¡¡ant dat veroorzaakt ernstige problenen bij de Eoetsing.

Ook zal de init.iatiefnemer bij het bevoegd gezag moeten nagaan of haar

Ínterpretacie van de richtlijnen bij de ultwerking van het MER juist

is.

De c.onmissie heeft steeds grote aandacht besteed aan de

inspraakresulcaten en de inbreng van de wettelijke adviseurs. Het

ver!ùerken van ingpraakresultaten ls alleen vruchtbaar, wanneer de

co¡nnissíe hÍerover op tijd de beschÍkking kríjgt. Het is aan bevoegd

gezag om te zorgenr dat insprekers tijdig toegang krijgen Èot de ter

visie gelegde documenten. Hieraan mag niet worden getornd ondat het

niet alleen de rechten van de lnsprekers aantast, maar ook het werk

van de ComnissLe schaadt.

over nog maar drie projecten waarbij de m.e.r.-procedure geheel

of gedeeltelljk werd gevolgd 1s een besluit genomen. De bouw van de

ontzwavellngslnst.allaÈie in Enmen Ís ln uftvoering en rnorgen ( 14 mei)

erordt ook begonnen met de aanleg van de Slufterdam. Met de nazorg of

evaluatfe achteraf kon nog maar weLnlg ervaring opgedaan etorden. Toch

wll lk op voorhand stellen dat de rLazotg, een zeer belangrtJk element

j.n de n.e.r.-procedure 1s. Door monitoring kunnen de werkelijke

omvang van de veranderingen in het milieu worden vasEgesteld en

getoetsÈ aan de 1n het ¡tr.ê.r. voorspelde gevolgen. Dit vínger aan de

pols houden is niet alleen belangrijk on alsnog Ee kunnen fngrijpen
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als onzekerheden door het bevoegd gezag verkeerd zijn ingeschat, maar

ook voor de lnformatÍe aan het publiek.
Hier llgt een belangrijk werkterrefn voor de nieuwe Commlssie. Zo

ergens, dan geldt hler: al doende leert m.e.r!

Nu aan het werk van de Voorlopige ComissÍe een eind is gekomen,

rsll lk u, heren Ministers hlerblj ons jaarversJ-ag over i985

aanbíeden, waarbiJ ik de hrens uiÈspreek dat de Comlssle onder

voorzitterschap van dr. H. Cohen enig nut zal- kunnen hebben van het

voorbereidende r¡erk, dat wij net de Voorlopige CommissÍe hebben

verrÍcht. Het presidiun en de vele leden van de Voorlopige Commissie

hebben steeds weer met enthousiasme en met grote inzet aan het werk fn
de \rerkgroepen deelgenomen.En zonder de voorËdurende steun en

invenËlviteft van het secretarfaaE zou het niet gelukt zijn het punt

te berefken ì¡aar we nu zijn aangeland.

Ik betuig allen nijn harteliJke dank voor hun aandeel en wens de

nieuwe m.e.r.-ComnissÍe veel succes!
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MER-ComnÍssie Keurmerk voor de m.e.r.

Toespraak van de Voorzitter
effectrapportage, dr.H.Cohen,

de Commissie op 13 neÍ 1986.

van de Cornnissie voor de milieu-
ter gelegenheid van de Ínstallatie van

enMijnheer de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening

Milieubeheer, mijnheer de minister van Landbouw en Visserij,
geachte aanwezigenl

Op de brug van het schip van de Comrníssie voor de milieu-
effectrapportage zaL ik de n.e.r.-zee gaan bevaren onder de vlag van
ttMER-Co.missie Keurmerk voor de m.e.r.tt

Onder deze vlag za1 de ComissÍe voor het nilÍeu-belang een brug

willen zijn tussen wetenschap, techniek en samenleving.

A1s voorziÈÈer van deze Cornmi.ssie van onafhankelijke deskundigen,

zie ik er een persoonlijke uitdaging in on het werk van de Voorlopige

Commissie verder ult t,e bouwen. Waar nogelljk zaL ik trachten de

toegevoegde !¡aarde en produktiviteit van de Conmissie nog te

verbeteren, opdat ziJ ook in de Èoekornst aan de fn haar gestelde

verwachtingen voldoet.

Een besluitvornlngsproces ondersteund met n.e.r. heeft uiteraard

nfet alleen een etetenschappeltjke invalshoek. Andere maatschaPPelljke

factoren, zoals econonische, socfale en daardoor politieke, spelen ook

een rol va¡¡ grote betekenis. Naar niJn nenlng kan de Comlssie als

onafhankelfJk advfserend orgaan een belangrijke brugfunctle vervullen

op de raakvlakken tussen het ( technlsch) wetenschappelfJk deel van de

naatschappfJ en de naatschappelfJke beslultvorning.

Vanult haar poeltte zaL de Comlssle er allereerst voor ¡noeten zorgen,

dat de wetenschappeliJke kwalÍteit van de informatie die via m.e.r.

nordt aangedragen op een hoog peil staat. De inbreng van de

deskundigen van de Comfssfe dient plaats te vinden naar de stand van

wetenschap en technÍek. D1È houdt ook de nuchtere constaterlng in,
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dac de comnlssie niet a1le wijsheíd "in pacht" heeft. Zij bezit geen

monopolle-posltie, want in de afgelopen jaren is veel milieu-expertise

opgebouwd bij allerlei overheids- en particuliere lnstanties. Daarvan

wordt goecl gebruik gemaakt. Het za1 daarom, naar ik hoop, slechts

sporadisch nodig zijn dat de commissie een krachtig tegenwicht moet

vormen tegen krachten die nilieu-effectrapPortage willen gebruiken om

naar oplossingen toe te praten, die slechts eenzijdige belangen

dlenen. De opstellers van rooskleurlge beschrljvingen van de te

verwachten rnilieu-effecten van voornemens (ttsweetheart statementsrr),

zullen zich per definitie aan eigen doornen verwonden. Gelukkig komen

dergelijke situaties in calvinistisch Nederland niet op grote schaal

voor.

De commissie kan in omgekeerde zin ook het hare bijdragen aan het

behoeden van fnitíatiefnemers voor willekeur door het bevoegd qezag.

I"Iaar derden onnodige, niet-relevant.e details vragen en waar

overheidsinst.anties - om zich in te dekken tegen onzekerheden en

kritiek - onnogelijke eisen stellen, kan de conmissie evenzeer

beniddelend opcreden.

De leden van een werkgroep die in een specifiek geval lurmens de

Comissie zullen optreden, dienen zich 1n te leven Ín de vraag wat

voor de betreffende besluitvorrning als wezenlijke (nflieu-)lnformatle

is te beschouwen. Haar adviezen dienen zlch tot de hoofdlijnen te

beperken. De comnissle zou als het vrare in de huid van de

besluitvormer moeten kruipen om goed te kunnen bepalen l¡elke

lnfornaÈie cruciaal is. De advlezen moeten inhoudelijk van aard zijn

en alleen de nilieu-aspecten betreffen. ¡s g6nrmf.ssle rnag ztch daarblj

niet uitspreken over de aanvaardbaarheid van het voornemen. Connlssie

ga niet op de sÈoel van de besllssende overheden zltten! Deze

boodschap kont nlJ als Jufst voor. De Co -issieleden noeten daarbtJ

echter Itel het gevoel behouden dat zij aan zfnnLge zaken meewerken.

Het kan toch nlet de bedoeling zijn, dat alleen wordt nagegaan of het

huls¡¡erk goed ls gedaan door de opstellers van een nllleu-

effectrapport (MER)

Wanneer de Commtssle de hardnekklge indruk opdoet dat door

btJvoorbeeld bepaalde politieke stelllngnanes het doel van een

voornemen eenzljdig drelgt te v¡orden benaderd en het zícht op het

nllieu-belang bij voorbaat zal worden beperkt, dan zal- de corÍnlssie
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niet nalaten dat te signaleren. De grote lijnen van het nilieu-belang
mogen niet door een beperkte, naue¡e afgrenzing van de projecten uit
het oog worden verloren.

ook als naderhand wordt afgeweken van de afspraken hoe de procedurele

elementen van m.e.r. worden ingepast in de te volgen procedure dient
de Co-missÍe daÈ te sígnaleren, tenzij de wijzigingen op gegronde

redenen zj.jtr doorgevoerd en daarbij het rnilleu-belang niet in het

gedrang kornt.

Het is zelfs niet ultgesloten, dat de Com¡nissie ¡.¡e1 eens zaL moeten

besluiten nieÈ gebruik te rnaken van de geboden gelegenheid advies uit
te brengen. Ik denk aan de mogelijkheid waarbij het evÍdent is dat

m.e.r. toegepast zotr worden als een doekje voor het bloeden. Dit
ondaÈ de besluj.tvorming over een activiteit reeds zo ver is gevorderd,

voorgekookt J,s, dat de Conmissie in wezen alleen nog maar voor een

goedkeuring achteraf dreigt te worden nisbruikt. In die gevallen zou

de Cormissie nljns inziens, voor deze reert moeten bedanken. De

sânenLeving heeft recht op een serieus nemen van de milieu-aspecten
van een lngrijpende activÍteit en op een open benadering en

zorgvuldige aanpak daarvan. Nienand zit in onze tijd nog re wachten

op ttrituele dansen".

Gelet op de gedachte werkingssfeer van m.e.r. zal de Con¡rlssle in
de loop van de tijd heel rvat verschillende overheidsfnstantÍes a1s

adviseur bijstaan. Maar ook andere kringen in het bestuurlijke,
maatschappelljke, en vretenschappelijke vlak zullen met de Comissie in
een v¡erkrelatfe komen te staan. In het gehele m.e.r.-proces zljn de

wleselwerkLngen tu6sen de betrokkenen van groot belang. Daarbij
moeÈen de fnfornele contacten feitelijke inhoud geven aan de formeel-

procedurele onderdelen van het m.e.r.-proces.
Ik reken het derhalve tot nfjn taak zowel de formele als de infornele
contacten verder ult te bouwen. Dlt betekent, dat alle betrokkenen,

voor zover rnogellJk en binnen het mandaat van de Comissie, op onze

lnzet en hulp kunnen rekenen. De Comlssie op haar beurt rnag

vernachten, dat ziJ gevoed nordÈ nêt slgnalen en infornatle die ztJ

voor haar funkÈLoneren nodfg heeft. Ik denk hierbij ook aan het

tljdlg slgnaleren van een op handen zijnde start van een n.e.r. De

mfnfsterfes van Volkshuisvestlng, RulnteliJke Ordening en Milleubeheer

en Landbouw en VisserlJ met hun provinciale en regionale Èakken van
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dienst kunnen de Commissie daarbij helpen.

Vanuit een geloofwaardige, onafhankelijke en deskundige positie

kan de Cormissie een katalyserende dan wel modererende functie

vervullen. De Comrnissie dient daartoe nieÈ alleen een zo hoog

nogelljke wetenschappelijke kwallteit a1s rÍchtsnoer te nenen en

onpartljdig te blljven maar ook een scherp oog en oor te hebben voor

waÈ redelijkerwijs praktÍsch nogelijk is. De Comissie za1 er echter

nier aan kunnen ontkomen om op verantwoordelijke wijze regelmatig de

rek in het grensgebied tussen het haalbare en het wenselijke op de

proef te stellen.
Indien de coromissie haar werk richt op objectief realisme en de

bruikbaarheld van haar adviezen, dan verwerft zij zich vanzelf een

goede naarn en daarmee ook een goede pers a1s keurmerk voor het

m.e.r.-Proces.

Haar standplaats Utrecht is synbolisch voor de centrale en

onafhankelijke plaats van de CornmÍssie bij n.e.r.: in het hart van het

Nederlandse nilieu, genakkelijk te bereiken, voor een ieder

toegankelljk en op afstand van heE ttHaagse" Politiek gebeuren-

lúilieu-effectrapportage en zeker ook de Conmissie voor de m.e.r.

zL'jn in Nederland nog weinfg ingeburgerde begrippen. Vooral aan het

begin van een m.e.r. zal, mijns inzíensraan andere betrokkenen nog wat

neer duidelljk noeten ltorden gernaakt wat de Com-issie wel en niet voor

hen kan beÈekenen.

Het genoegen en de eer betrokken te zijn btj het aandragen van

passende oplosslngen voor belangriJke maatschappeliJke rollleu-

problemen, za:- de voornaamste beloning zíjr¡ voor de leden van de

Comlssle. ZLj moeten binnen de vriJ krappe ternlJnen van de

voorgeschreven procedure zo gekwallflceerd nogelijke advlezen z|e¡

klaar te 6tomen. In de gesprekken net deskundigen, dÍe tijdens het

LnterLn-belefd btJ m.e"r.-projecten betrokken ziJn gelteeat, \Ùorden

desalnlet,ternln voor het overgrote deel positteve gelulden gehoord.

Voor hen allen bleek het neewerken aan eeû m.e.r. een nuttÍg en ook

persoonLiJk verrlJkend leerproces te zijn geweest.

Ik heb de ervarfng, dat aLdoende' stapje voor stapje, vaak grenzen

worden verlegd en soms een doorbraak plaatsvindt. Ik hoop dat dit ook
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blj m.e.r. - vooral bij het milieu-bewust zijn - het geval- zaL zijn.
Door samen eerst op systematische wijze te bezinnen eer te beginnen,

kan worden voorkornen dat we later spijt krijgen van kortzichbige

acEies. Men moet zich wel realiseren dat wij het steeds zullen noeten

doen mec de scand van de (milieu-)kennis van het ogenblik. Met

onzekerheden zal steeds bewust en behoedzaam moeten worden omgegaan.

Milieu-effectrapportage is natuurlijk geen wondernedÍcijn voor alle

mi1Íeu-krsalen. Maar aldoende leert m.e.t., zo heeft mijn voorganger

Spaander net al opgemerkt.

Mijn ervaring is dat een behulpzame opstelling vaak zeet

gewaardeerd wordt. In het kader van m.e.r. is hierbij bijvoorbeeld te

denken aan het meedenken door het secretaiiaat van de Commissie over

hoe een m.e.r. uitgevoerd zo! kunnen vtorden' aan het geven van

toelichting op haar adviezen en ook aan het verschaffen van bruikbare

informatie indien de Cormissie daar althans over beschíkt.

Dit alles is mogelijk vanr{ege haar positie en de ervaringen als

gerneenschappelijke noemer bij a1le milieu-effectrapPortages. Daardoor

kan zij bevorderen dat inzichten verworven bij het ene project bij

andere projecten nuttig worden gebruík¡ en kan een uniforme aanpak van

het m.e.r.-proces worden bewerkstelligd. In de praktijk is gebleken,

dat. bij andere betrokkenen ln het n.e.r.-proces, bêhoefte bestaat aan

dit rneedenken.

ook bij het ontwikkelen van het onderdeel evaluatie van de

m.e.r.-!¡et dat betrekking heeft op de nazorg van de besluitvorming, is

de Connissle bereid ondersteuning te geven.

De eval-uatLe achteraf bij de m.e.r. heeft een aantal belangrijke

functies. In de eerste plaats dient het ter controle op de juiste

uitvoering van de activitelt en naleving van de voorschrlften. In de

tweede plaats zullen door trmonitoringtt de werkelijke omvang van de

veranderlngen kunnen worden vastgesteld en worden getoetst aan de

voorspelde gevolgen. Op basis hiervan kunnen zonodig aanvullende

maatregelen overvtogen v¡orden. Het.fs in het blJzonder van belang of

de voorspelde effecten overeenkomen met de werkelijk oPtredende

effecten. De effecCvoorspelllng ls wel de achllleshiel van de m.e.r.

genoend. Het ís daarom een groEe zorg van de Comnissie dit

fnstrumentarir¡m te helpen verbeÈeren.
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DeConmissiezalbijiederm.e.r.-projectderesultarenvande
evaluatie toegezonden krijgen. ondat al deze informatie bij de

Commissie bijeenkomt, kan zíj een intermediair worden tussen de

verschillende m.e.r-projecten voor praktijkervaringen en inzichEen.

Hierdoor kan tevens worden bevorderd, dat de kwaliteit van het

n.e.r.-systeem in de loop van de tiid blijft toenemen.

De Me¡oorie van Toelichtfng schrijft hier verder over (op pagina 77)

daÈ de coumissie zich in algemene zin (in het jaarlijks verslag) of in

concreLo (tegenover het betrokken bevoegd gezag) kan uitspreken over

de resulÈaten van de evaluatie per project. Hoe dat laatste in de

prakt.ijk zou kunnen gebeuren, noet nog nader uitgewerkt worden.

De evaluatie kan verder ook aan de doelmatigheid en doeltreffendheid

van de in de toekomst aan de rn.e.r.-plicht onderworpen projecten en

voornemens bÍjdragen. De daarbij toegepaste rnÍtigerende (rnilieu-

bescherroende) maatregelen kunnen dan op hun bruikbaarheid worden

getoetsÈ. Ook op deze wijze kan evaluatie direct naaeschappelijk van

belang zijn.

MeÈ het onderdeel evaluatie zal wijs en voorzÍchtig moeten r¡orden

omgesprongen. Het zal in de toekomsË aldoende steeds meer handen en

voeEen moeËen krijgen. Dan zal ook deze nazorg van de besluitvorming,

Èot nu Ëoe vaak nog een stiefkindje, meer baten dan lasten opLeveren.

Ik denk dat het onderwerp evaluatie (nazorg) nadere verdÍeping

behoeft. De comissie zov het toejuichen a1s over dit onderwerp

blnnen een jaar een workshop of Íets dergelijks georganiseerd kan

worden.

Na tlen jaar van zorgvuldige voorbereiding is nu de lllet nllieu-

effectrapportage in t¡erking. De con¡nissie heeft vandaag een

deflnltleve 6tatus gekregen. Met de vaststelling van de algenene

naatregel van bestuur betreffende de werkingssfeer zal m.e.r.

blnnenkort echt ¡vorden ingevoerd. De comml-ssie kan en wil aan het

lrerk. De ¡nlddelen daarvoor zijn er: een wetr een enEhouslaste groeP

van onafhankeltJke deskundtgen, een lngewerkt secretarf.aat.

De wetenschapsfllosoof Karl Popper heeft naar voren gebracht dat de

mens heÈ enlge aardse lrezen 1s dat bewust het leef- en nacuurlljk

nflleu wll en kan doen veranderen. De mens heeft tevens het vermogen,

indien de resultaÈen van zljn belnvloeding uit de hand zfjn gelopen of
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dreigen te lopen, daar zo passend mogeliJk h¡eer op in te spelen. Het

ínstrtrment ¡n.e.r. ls een uiting van deze eigenschap om te leren van

eerdere ervaringen. M.e.r. is daarom prevenEief bedoeld: ttbezint op

papier waï zoal r¡ls kan gaan, eer ge in de praktijk begÍntrr.

Kortom, de Com¡nissie gaat aan de slag om waar mogelíjk het hare bij te

dragen aan het scheppen van een gezond Nederlands leef- en natuurlijk
milieu.
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Advlezen en verslagen van de (Voorlopíge) CommissÍe voor de MiIieu-effectrap-
portage:

Advies richtlÍjnen mí1íeu-effectrapport OeververbindÍng ten westen van Rot-
terdam, apríl l9B2 ISBN 90-71887-01-4

Advies rícht1íjnen milieu-effectrapport grootschalÍge kustlocatÍe voor de
bergÍng van baggerspecíe uit het benedenrivierengebíed, november
1982 rsBN 90-71887-02-2

Advies voor richtlijnen mí1íeu-effectrapport woníngbouwlocatie Amsterdam-
Nieuw Oost, juní 1983 ISBN 90-71887-03-0

Verslag van een werkbezoek aan Canada door het praesidÍum van de Voorlopíge
Commissíe voor de mí1leu-efffectrapportage van 28 september tot 9

oktober 1983 ISBN 90-7lBB7-04-9

Advies voor rÍchtlijnen voor het milieu-effectrapport locatíe-onderzoek
(sub)regionale geluidhinderrecreatie-terre inen ín het stadsgewest
Breda, januari 1985 ISBN 90-71887-05-7

AdvÍes richtlÍjnen milíeu-effectrapport baanverlengíng luchthaven Ee1de,
juli l98s ISBN 90-71887-0ó-5

Advies richtrijnen mílieu-effectrapport Grevelíngen zout of zoet, juli l9B2
rsBN 90-71887-07-3

Toetsíngsadvíes mí1íeu-effectrapport keuze Grevelingenmeer zout of zoet
november 1984 ISBN 90-71887-08-l

Advíes richtlijnen milieu-effectrapport verwerkings- en opslagbedríjf voor
radioactíef afval, mei l9B5 ISBN 90-71887-09-X

Aanbevelingen voor de inhoud van het milíeu-invloedenrapport ínzake een
luchtscheídÍngs- en êen gasmengínstallatíe te Vilsteren (gem. Om-
men), december 1984 ISBN 90-71887-10-3

Toetsingsadvies over het milieu-ínvloedenrapport luchtscheidíngsínstallatie
en mengstatíon-C in Ommen, juli 1985

rsBN 90-71887-ll-l

Aanbevelíngen voor de inhoud van het mÍlíeu-effectrapport Oost-westbaan
luchthaven Zuíd-Límburg, februari 1986

rsBN 90-71887-12-X



Eindoordeel over het milleu-invloedenrapport ínzake de aardgasontzwave-
lingsinstallatÍe van de NAM bíj Emmen, augustus 1983

rsBN 90-71887-13-8

Advies voor richtlijnen mí1íeu-effectrapport keuze van locatie(s) voor het
gecontroleerd storten van afval in het overijsselse deel van het ge-
west Midden-IJssel, juli 1984 ISBN 90-71887-14-6

Toetsingsadvies over het mílíeu-effectrapport ten behoeve van het locatíe-
onderzoek naar (sub)regionale terreínen voor ge luidhÍnderrecreatie
in het gewest Breda, december 1985 ISBN 90-71887-15-4

Toetsíngsadvles over.de projectnota/MER grootschalige locatfe voor de ber-
ging van baggerspecíe uit het benedenrívierengebied, januarÍ 1985

rsBN 90-71887-16-2

Advies ríchtlijnen mílieu-effectrapport C2-deponíe op de Maasvlakte, febru-
ari 1985 ISBN 90-71887-17-0

Toetsingsadvies over het locatie-onafhankelijk milíeu-effectrapport en ad-
víes richtlíJnen voor het locatíe-gebonden mílieu-effectrapport
ínzake opslag en verwerking van radíoactíef afva1, januarí 1986

rsBN 90-71887-18-9

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport voor de deponie van níet-ver-
\terkbaar chemisch afval op de Maasvlakte, maart 198ó

rsBN 90-71887-19-7

Toetsingsadvíes over de Umweltuntersuchung Dollarthafenprojekt Emden, fe-
bruari 198ó ISBN 90-71887-20-0

Advies richtlíJnen milíeu-effectrapport ontgrond ingenplan Noord-Brabant
(Beton- en Metselzand), oktober 1986 ISBN 90-71887-2I-9

Advíes voor richtlijnen milÍeu-effectrapport A-57 op l{alcheren (Veerse Dam

- Míddelburg), januarí 1987 ISBN 90-7i887-22-7

Advies voor rlchtlíjnen mllieu-effectrapport compagníes oefenterrein Gin-
kelse Heide, januarí 1987 ISBN 90-71887-23-5

Advies voor richtlíJnen milieu-effectrapport RSf l6 bij Rotterdam, januarí
1987 rsBN 90-71887-24-3

Toetsíngsadvies over de projectnota/MER Oeververbinding ten westen van
Rotterdam, januari 1987 ISBN 90-71887-25-l

Deze rapporten zijn aan. te vragen bíJ de secretarlaat van de Commíssie voor de

mílieu-effectrapportage, Postbus 2345, 3500 GH Utrecht.
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nr.15

^r. 29

nr. 31

Jaarverslag van de VoorlopÍge Commfssle voor de mtlieu-
effectrapportage over de perlode van l5 december lgBt tot 3l
december 1983. ISBN 90-346'0275-3

Jaarverslag van de Voorlopige
effectrapportage 1984

JaarversJ.ag van de VoorLoplge
effectrapportage 1985

Cqmmissfe voor de milieu-
rsBN 90-346-0ss9-0

Commissie voor de milieu-
ISBN 90-34ó-0829-8

Deze Jaarverslagen van de (voortopige) commÍssíe zíjn ultgegeven en te
bestellen blJ het Distrl.butfecentrum OverheÍdspublfcaties in de reeks rMilÍeu-
êffectrapportagerr .
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