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SAMENTTATÎING

HooÍd,stuk 7 : Inleldhtg

Het Jaanerslag over f99O geeft een overzicht- van de werkzaamheden
van de Commtsste voor de mtlieu-effectrapportagell (hoofdstuk Z).
Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan ervarlngen, dle de Commls-
ste heeft opgedaan met gefaseerde besluitvormtng (hoofdstuk 3) en
proJecten met grensoverschrlf dende effecten en alternatteven (hoofd-
stuk 4).
De biJlagen geven informatte over de personen, dte als Commlssielid,
als adviseur of vla het prestdium of het secretariaat btj het werk
van de Commissie waren betrokken; daarnaast ls informatie opgenomen
over de proJecten waarover de Commtssie advlseerde: ook is een liJst
opgenomen van de in 1990 uitgebrachte adviezen.

HooJd,stuk 2: Ouetzlcht uan userkzaamheden

De Commissie bracht tn f99O 9O advlezen uit, tegen 80 trr 1989: 58
richtliJnenadviezen, 25 toetstngsadviezen en 5 onthefllngsadviezen.
Bovendien werd twee maal geadviseerd over landtnrtchtlng, in het ka-
der van de er¡aluatle van de werkingssfeervan m.e.r.
Ook in f99O zlJn er aanzienltJk meer richtliJnenadviezen dan toet-
stngsadvlezen uitgebracht. Er begtnt zlch langzamerhand een 'stuw-
meer' af te tekenen van proJecten waa,rvoor al wel rlchtl{fnen ztJn
opgesteld, maar waarvan de toetstng op ztch laat wachten.
Het aantal verzoeken om onthefllng van de m.e.r.-plicht ls ten op-
zlchte van f989 gedaald. Deae dalng kan waarsch{ntlk worden ver-
klaard uit de ervar1ng, dat het vaak lastiger is een ontheffingspro-
cedure dan een m.e.r-procedure te doorlopen, vanwege de ondutdeliJk-
held tn de tnterpretatle van het criterium dat de activiteit, vanwege
de omstandigheden waaronder ztJ wordt ondernomen, geen belangr{ke
nadelige gevolgen voor het mllleu zal hebben. Daarnaast kunnen btJ
een ontheffingsprocedure beroepen tegen het onthefitngsbeslult een
belangriJke vertragtng veroorzaken. De adviezen die werden ultge-
bracht waren alle poslttef (d.w.z. ontheffing kan naar de mentng van
de Commtssle worden verleend).
In het kader van de evaluatie van m.e.r. heeft de Commtsste een ad-
vies aan de Mtr¡tsterÞ van VROM en LNV uttgebracht over de toetstng
van HElP-rapporten2] aan m.e.r.-criteria. In haar advies conclu-
deert de Commissie, dat m.e.r. ten opzlchte van de HElP-methode, een

I In dit Jaawerslag zal verder vooral worden gesproken over "de Commlssle", wanneer de Commlssle voor de
m.e.r. wordt bedoeld. Ook wordt milleu-eflectrapportage vaak afgekort tot m.e.r., terwtJl een mllleu-
effectrapport wordt aangedutd met MER

2 }IELP: Herziene Evaluatie Landinrtchtingsprojecten
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betere garantie biedt voor een volwaardige plaats van het mtlteube-
lang tn de besluttvorming.
Er begirrt zlch een tendens af te tekenen dat het bwoegde gezag en/of
de lnlttatiefnemer de Commtsste vraagt om, vooruitlopend op de forme-
le toetstngsfase, al een oordeel or¡er het MER te geven. De werkwiJze

en de enrartngen van de Commtsste worden rn dtt Jaaruerslag bespro-
ken.
De ervartng met de er¡aluatle achteraf tn het kader van m.e.r. is nog

beperkt. De Xtdruk bestaat, dat de meeste overhetdsinstanties nog

welnlg prlorltelt geven aan het opstellen en ultvoeren van evaluatie-
programma's. De Wet algemene bepaltngen milieuhygiëne bledt de moge-

l{kheid tot het vaststellen van een uitvoertn$sbesluit over de eva-
luatle achteraf. Daarop vooruttlopend verdlent het aanbevellng een

aantal aspecten duldeliJker te regelen, waaronder de herkenbaarheid
van het onderdeel evaluatie achteraf ln het besluit, termiJnstelltng
voor de evaluatie-rapportage en de verdellng van taken en verantwoor-
deliJlrrheden tussen bevoegd EæaC en lnttiatiefnemer.
Een belang¡r{ke gebeurtenls ln l99O was het versch{nen van het rap-
port van de Evaluattecommlsste Wet algemene bepaltngen mtlleuhygtëne
(ECW) over de werktng v¿ut m.e.r. tn Nederland. De conclusies van de

ECW slutten üi het algemeen aan b{ de en¡arlngen van de Commlsste
tot nu toe.
Er blijft nog onduideliJkhetd over het voornemen tot verzelfstandl-
gtrig van het secretarlaat van de Commtsste.
De matertële ondersteunlng aan de Worklng Group on an Intematlonnl
Commissfon Jor Eraslronmentnl Assessment UCEA) werd ln de loop van
f99O beëindtgd, nadat ln maart 1990 deze Worktr4¡ Group haar eindrap-
port had uttgebracht aan de mlntsters van Volkshuiwestlng, Rulmte-
ItJke Ordentng en Mtlieubeheer en van Onhvikkeltngssamenwerkfng. De

betde minlsters hebben toegezægd te zullen onderzoeken hoe ICEII ge-

operatlonaliseerd en geflnanclerd kan worden.
Het secretartaat van de Commtssle ts betrokken geweest brJ de opstel-
Itng van een mllleutoets voor Nederlandse ontu¡lkkellngssamenwerldng¡s-
proJecten. Vanaf mei 199O moet voor teder mogeltJk nleuw proJect wor-
den nagegaan of een mllieutoets van dat voornemen al dan ntet behoort
te worden uitgevoerd.

flooÍdstuk 3 : il. e,r bll g eJøæ æ ile besluituormÍng

In gevallen waarln een MER voor meerdere besluitvormtngsniveaus de

Jutste tnformatle moet bevatten - doelstelltngen, locatles en uitvoe-
ring - kan dit specfieke problemen oploreren, die tn de praktfJk
soms opgelost worden door een fasering aan te brengen ln het MER of
de m.e.r.-procedure. In princtpe zIJn drie vormen van fasert4g te on-
derscheiden:
.geen fasertng¡ ván de m.e.r-procedure, wel fasertng bU het opstel-

lenvan het MER
.de m.e.r-procedure wordt gesplitst tn twee fasen, waarbtJ in ledere

fase een apart MER wordt opgesteld. Het MER voor de eerste fase
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wordt tegeltJk gepubliceerd met een tussenbeslult waarop tnspraak
mogel$k is.

.de derde vorm ls gelijk aan de vortge, maar er vlndt geen publtca-
tte plaats van het MER voor de eerste fase en het tussenbeslult:
dezn zIJn alleen voor ùrtern gebrutk.

Utt de bespreking van een aantal praktiJlcvoorbeelden kan de conclusle
worden getrokken, dat het op zich niet de voorkeur verdlent blr¡nen
één m.e.r.-procedure beslutten op meerdere nlveaus te nemen. Indlen
dlt echter toch noodzakel{k ls, letdt fasertng tot een doorztchttger
en beter onderbouwde besluttvormtng. Voor de Commlssie geldt tn het
algemeen, dat zIJ bfj fasertng alleen dan tussenttJds formeel en
schrtfteltJk advies zal uttbrengen, als tussentiJdse documenten ge-
publiceerd en tn de tnspraak gebracht worden. Een nadeel van alle
vonnen v¿ul faserlng is, dat tussenbeslisstngen geen formele status
hebben. Alternatleven dte ttr de eerste fase zlJn afgevallen, kunnen
na publlcatle van het MER alttJd weer ter dlscussle worden gesteld.

Hoofdsttrk 4: M.e.¡. bll proJecten met gîensrrueî-
schrildend e elfecten en alternatleoen

In het afgelopen Jaar is gebleken, dat er zich proJecten aandlenen,
die behalve tn Nederland ook tn aangrenzende landen milieugevoþen
kunnen hebben of waarvoor zælfs alternatleven tn andere landen lunnen
bestaan. Voþens de EG-richthJn m.e.r. moeten ln zo'n geval de be-
trokken landen lnformatie uih¡risselen. De wiJze waarop dat moet ge-
beuren, moet ln de natlonale wetgevtng worden uttgewerld. Dle uitwer-
kfng heeft tn Nederland nog niet plaatsger¡onden. In de praktiJk wordt
de EG-richtltjn al wel ultgevoerd.
Inmtddels ziJn dan ook al enkele problemen b{l de lnformatle-ulturls-
seltng tussen landen duldeltJk geworden. Dezæ problemen hebben be-
trekldng op:
. de tdentlflcatie van grensoverschrtJdende effecten
. vertraglngen tn proJecten, wanneer andere landen moeten worden ge-

consulteerd
. onderltng verschtllende m. e.r. -procedures.
Vanult het milieubelang geredeneerd zou het mogeliJk moeten zIJn al-
ternatier¡en buiten de landsgrerzen ln het MER te beschouwen.
Een probleem daarb{f ls, hoe deze alternatieven blf de besluitvormlng
l¡r de verschlllende landen kunnen worden betrokken.
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ST'MMARY

Chapter I : Introduct[on

Thts annual report revlews the actlvtttes of the Dutch Commtssion for
Envlronmental Impact A.ssessment (EIA) tn 1990. The Commisslon is an
advtsory body, actlng tn the framework of the Envtronmental Protectl-
on (General Provlstons) Act. Its legal tasks tnclude grüng advice to
the competent authorltles about:
. the content of an envlronmental tmpact statement (EIS) (aù:lce

o¡t guldellrrcsl
. the revlew of an EIS on corectness and completeness (reulew

afulcel, taking frto account the results of the public review.
The Commtsslon also advises on requests to grant exemptlon from the
obltgatlon to prepare an EIS (exemptlon adutcel. Such exemptlons can
be granted for ürstance, tf a proposed activity is deemed to have no
maJor envlronmental tmpacts.

Thts ar¡nual report, apart from a swnmarJ¡ and lntroductlon, contalns
an overvlew of the Commisston's activitles tn 199O (chapter 2).
Subsequently tn chapters 3 and 4, two spectal topics are dealt wtth:
. EIA and decision-making tn stages
. EIA for proJects wtth transboundary effects and alternatlves

The appendiccs cpntaln llsts of persons, l¡rvolved l¡r the work of the Commisslon, l.e. Commls-
slon members (appendlx l), persons who acted as an advlsor for the Commlsslon (appendix 2),
and the staff and chalrmen (appendlx 3), Appendlx 4 lndtcates the number of dlfferent dect-
slon categorles for which advlces'urcre lssued (as menttoned ln the 'EIA Decree'); appendix 5
ls a llst of reports publtshed by the Commtsslon ln 1990. Appendlx 6 tndlcates the stages of
the declslon-maldng process of each proJect forwtrtch the Commtsston advtsed. Appendfx 7 con-
talns brfef descrlpuons of each of these proJects,

Chaptc'n 2: Oueruleut oJactiuitles ln 799O

In l99O the Commisslon prepared 90 advlsory reports, as compared to
80 trl 1989.
A number of 58 advtces dealt wtth guidellnes for ELAç 25 with the
content of EIS's, and 5 wlth requests for exemption from the obltga-
tton of EIÀ
Apart from these, two advices were prepared on rural land consollda-
tton proJects. At present, there ts no obügation to carry out EIA
for land consolidatlon proJects. The advices were prepared to compare
the current method of waluating (envtronmental) tmpacts of such
proJects wlth the appltcaüon of the ElA-process. The Commlsston con-
cluded that the ElA-process, ln comparlson to the current evaluatlon
method, provides a better guarantee that environmental concerris
attatn a full-fledged place tn declston-making.
The number of requests for exemptlon from the obltgation to prepare
an EIS was less than t¡r 1989. This ls probabþ due to the growing
experlence that tt ls mostly more troublesome to go through an e:cemp-
tfon-procedure than through an ElA-procedure, matnly because of the
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lndtstl¡ectness of the used crlterlum that the actlvtty, concerntng
the clrcumstances under whtch tt is undertaken, wtll have no serlous
adverse environmental effects. All the exemptlon advlces of the Com-
mlsslon were posltlve (1.e. they did not carry obJecüons agatnst
exemption).

There ts a groü¡tng tendency with the competent authortty and/or the
proponent, to ask the Commlsslon for a preltminary Judgement about
the quaüty and completeness of the EIS, before lt ts publtshed for
publtc revlew. Thts can take place at the request of the proponent,
when the statement ls stlll tn the form of a draft-ElS that has not
yet been submitted to the competent authortty. At a later stage tn
the process, after the proponent has submttted the EIS to the com-
petent authority, the l¡atter can also request tJ:e Commlsslon to
present a preliminar¡r optnlon about the qualfty of the EIS. Thts may
help the competent authortty tn addresstng the questton: 'ts the EIS
suft\ctent Jor submfsslon to publtc reutew or nat? In general, the
Commission prefers to present her preliminary optnlon durlng a meet-
arg wfth representatlves of the proponent and the competent authorl-
t5r, rather than in the form of a written statement.

There still ts little orperience with post-proJect evaluatton as part
of EIA" The Commisston holds the view that most competent authortttes
give too little priority to prepare and execute post-proJect evalua-
tton programmes. Some aspects should be regulated more clearþ, such
as the ldentiflabilfty of the part of the er¡aluatton tn the dectston,
term-setting for the evaluation reporting and the dtstribution of
tasks and responslbtltties between the competent authorlty and the
proponent.

The material support of the Workttg Group on dn Intenlrafiû:rrl Commls-
ston Jor Enulronmenlal Assessment (ICEA) has been ended fn lgg0,
after thls Worktng Group submttted her flnal report t¡r March 199O to
the Netherlands government. The responstble mtniste¡s have said to
tnvestlgate how ICEI\ can be operattonaltsed and flnanced3l.

The Commissions secretariat was l¡rvolved ln the drawtng up of an
envlronmental assessment process for Dutch btlateral proJects l¡x
danelopment assistance. Stnce May 1990 each potential btlateral
proJect must be submltted at tts tnception to the quesüon whether an
envlronmental review ls necessar5r or not.

3 The inidaüve to conslder the setttng up of an ICEA was started fn 1987, followtng a recommendaüon l¡r
thereportoftheWorldCommlslononEnvlronmentandDevelopment'OurComnonFl¡tu¡e', 1987,p.222,whlcll.
stated: Tnterestd, gorremnerrts should crcate an fndepndent lrúemøitirlnal assessn¡ent dV to lælp
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Chapter 9: FJe ø;nd, derfslon'makþtg fn stages

In those cases tn whtch ône EIS must gtve l¡rformatlon tn support of
more than one level of declslon-making - l.e. at the policy, site-
selection and lmplementatton levels - speclfic problems may artse
whtch can be solved ln practlce by subdivtding the EIS or the EIA-
process. In general this ts done tn one of the following three ways:
.a standard ElA-procedure is carrted out, with stages tn the prep¿rr-

atton of the EIS
.the ElA-procedure ls dtvided lnto two stages, wlth an EIS for each

stage. The EIS for the flrst stage ts published along wtth an tnte-
rtm-decision, which are both open to public parttcipatton.

.the thtrd form is slmllar to the second, but there ts no publtca-
tton of the EIS and the interim-decision at the end of the first
stage.

From several ocperlences the conclusion can be drawn' that tt ts

advtsable not to try to carry out óne ElA-procedure for ser¡eral deci-
slons on dtfrerent ler¡els. But lf this cannot be avoided, then the
approach of drvidxeg etther the procedure or the EIS tn stages leads
to a clearer and more structured declslon-making.
The Commission for EIA only glves a formal intertm advtce wlthin a
staged ElA-procedure, when an lnterlm-Els rs published and submitted
to public parttcipatlon.
A dtsadvantage of dectston-making tn stages ls that tntertm-decisions
have no formal status. Thls means that alternatives that have been
dropped at the end of the frrst stage, can be dlscussed agatri after
the EIS has been publtshed.

C/naptæ 4: DIAJoT proJects u.rfth transbowtdary
effect s antd. øltqnatf ues

Durlng the past year certain proJects have been started tn the
Netherlands which have transboundary effects or that may have alter-
natlves l¡r nelghbouring countrles. For such proJects, the EC direc-
ttve on EIA requtres that authorttles tn netghbouring countries are

tnformed about the proposed activities and thelr envlronmental
assessment. Thfs requlrement has stlll to be lncorporated tn the
nattonal legtslatlon, but tn practice tt ls already scecuted.
Some problems tn the tmplementatton of the requirement have already
occurred. They concern:
. the tdenttflcatton of transboundary effects and alternatlves
.delays tn proJects, when other countrles have to be ir¡formed and

consulted
. dlfferences tn ElA-procedures ln nelghbourlng countrles.
From an envlronmental potnt of vlew tt should be posstble tn an EIS
to also take i¡rto account alternatives which are located on territory
across tnternattonal borders. This stlll leaves open the questlon how
such alternatlves can play a meaningful role in the declsion-maldng
in the countrles concerned.
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I INLEIDING

In 1990 ls het aantal advtezen, dat de commlssie uitbracht, verder
gestegen ten opzlchte van voorgaandeJaren.
Dtt Jaarverslag-l geeft de stand van z,aken weer per gl december
1990.

Hoofdstuk 2 biedt een overzlcht van de werkzaamheden van de Commisste
rn 1990.
Hoofdstuk 3 gaat ln op m.e.r. biJ gefaseerde besluitvorming.
In hoofdstuk 4 worden de ewaringen besproken bU proJecten met
grensoverschriJdende effecten en alternaüeven.

In de biJlagen zfn opgenomen:

een liJst van alle Commlssleleden;
een liJst van deskundiçn, die tot nu toe als adviseur u/a-
ren betrokken biJ de werkzaamheden van de Commtsste;
de samenstelling van het presidium en het secretariaat In
r990:
een overzlcht van de aantallen proJecten, waaruoor m.e.r.
ls of wordt toegepast, per categorie, zoals vermeld tn het
Beslult m.e.r.;
een opsonrmlng van deuln l99O verschenen advlezen van de
Commlssie voor de m.e.r.-;
een schemattsch overzlcht van de stand van zaken van alle
m.e.r.-procedures per 3l december l99O:
een beschrlvtng per proJect van het voornemen, de procedu-
rele stand van zaken, de samenstelling van de werlqgroep, de
advlsertng en het beslult.

4 In _dit 
jaarverslag wo¡dt er van uitgegaan, dat de lezer enlge kennis van m.e,r. heeft. Voor algemene

informatie over m.e.r. wordt verwezen naar de'Handtefdb:g milíeu-elfectrapprtagë van drs. lr. N.T. van
Eek, tr. R Rense en mr, D. Samkalden, ultgeg€ven door KonlnkliJke Vermande b.v., 1987.

5 Voor de adviezen die vóór l99O ziJn uttgebracht, wordt verwezen naar hetJaaruerslag over lg8g en naar de
proJectbeschrtJvlngen tn btJlage 7 van ditJaarverslag.
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2 OVERZICHT VAN WERKZAAMHEDEN IN 1990

Algemeen

Aantal uitgebrachte adviezen

De Commlssle voor de mtlleu-effectrapportage bracht ln f99O fn totaal
9O advtezæn ult, tegen 80 advtezen tn f989 (zle ook ftguur 1). Het

aantal rtchtl$nenadviezen tn 199O bedroeg 58; het aantal toetstngs-

adviezen 25. Daarnaast advtseerde de Commissle ln 199O over viJf aan-

wagen om onthefitng van de m.e.r.-pltcht en werden twee advlezen

uitgebracht over HElP-rapporten tn het kader van de evaluatle van de

werking van m.e.r.
Het aantal proJecten, u/aan¡Por (al dan niet vrijwi[ig) een m.e.r.-
procedure ls of wordt doorlopen-1, ts gestegen tot 188.

2.1

2.t.L

Fig. 1:

ffi Richütf*-

advþzen

Aantallen adviezen per adviestype
ouer períodenuan 4 maa¡tden

tllflTtllllTlTli|ll Tæbinss-

adviezen

I -ja um apr; ll = mei Ym aug ; lll = sep Um dæ

adv¡ezen

40

32

c24
()

(ü
P
C
(ú

I

o

8ô1il 87-l 87-ll 87-lll 88'l 88-ll 88-lll 89-l Sgll s+lll 90.1 90'll gGlll

Perrode:

6 HierbiJ worden m.e.r.-achtlge procedures, die t¡dens het intertmbeleid ziJn gestart, en waarover de

(Voorlopige) Commissle heeft geadviseerd, tot m. e. r. -procedures gerekend.
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Opvallend is het grote verschil tussen het aantal uttgebrachte richt-
liJnenadviezert en het aantal toetstngsadviezen. Ten opzichte van 1989
ls dtt verschil alleen maar toegenomen (zle ft¡¡uur 21. Er tekent ztch
langzamerhand een 'stuwmeer' af van proJecten waaryoor al wel rtcht-
ItJnen voor de tnhoud van het MER ztJn opgesteld, maar waan¡an de
toetstng op zich laat wachten. Voor een groot aantal proJecten neemt
het opstellen van het MER en het ln procedure brengen daan¡an, veel
t{d ln beslag. Daarnaast ls voor een aantal proJecten de procedure
gestaakt of voor langere ttJd opgeschort (zie ook biJlage 6).

Fig. 2:

ffi
Richtlij nenadviezen zorader toetsing

(" op e ns taande pr oj e cten" )

r20

r00

80

60

40

20

0
r jil 1983 1 jan 1984 1 jan 1985 1 jan 1986 1 ia¡ 1987 I itr 1988

Datum
I iil l9€9 I jil 1990 I lu 1991

2.r.2 Stand van zaken van proJecten

Voor een overzlcht per proJect wordt verwezen naar b$lage 7.
Het aantal proJecten, waarover na het doorlopen van een m.e.r.-proce-
dure'l een besluit is genomen, bedraagt trrmiddels 40. Htervan ziJn
22 proJecten in uitvoering genomen of zelfs voltooid. BU f5 proJec-
ten werd de m.e.r.-procedure voorttJrllg¡ afgebroken of ts de procedure

7 Bij dit overzicht worden tot m.e.r.-procedures ook gerekend m.e.r.-achdge procedures, waarln de [Voorlo-
pige) Commissie heeft geadvlseerd.
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voor langere trjd opgeschort (proJecten 116, f 18, LP6, 132, f36' 143,

r45, 149, 167, 183, 2O4, 225, 259, 275 en 288)"1. Ook proJect 137

dat niet de m.e.r.-procedure, maar een daarop geënte procedure voþ-
de, ls voorloplg opgeschort.
Het aantal proJecten, waarbiJ oop tnhoudelllke gronden ontheffing ls
verleend van de m.e.r.-plicht-1, bedraagt lrrmiddels f 9. Er is ln
l99o voor één proJect (2921 onthefllng verleend Yßn de m.e.r.-plicht
omdat reeds ln een ander kader een MERwas gemaakt'-].

2.t.3 TermiJnen

De Commtsste bracht ook ln l99O nagenoeg al haa¡ advtezen bl¡rnen de

gestelde termiJn uit. BU sommi$e proJecten heeft het bevoegd geza$

op verzoek van de Commtssie de adviestermiJn verlengd; hierbtJ gfng

het om proJecten, waarbfJ t$dens de adviestermiJn nieuwe ürformatte
beschikbaar lcr¡¡am. Ook heeft het bevoegd gezag ln een aantal gevallen

de adviestermrJn verlengd tn verband met vakantleperlodes.

2.t.4 Boroegd geag en inttlatiefnemer

In 26 van de 57 proJecten die l¡x 1990 zi|n gestart traden overheden
(mede) als l¡ritlattefnemer op (fl maal het rtJk I maal provincles:
10 maal gemeenten); in 4 gevallen traden samenwerkingwerbanden als
lnttiatiefnemer op.
Van de nieuwe pr$ecten waren er 29 (mede) het gevolg van een een
partlculier lnitiattef^ - 

I.
Ten opzichte van de vorige Jaren, toen 5I o/o (1988) en 46 0/o (1989) van
de nleuwe proJecten particullere tnitiatieven betrof, ls dit nu v/eer
5L o/o.

Als (mede-) bevoegd gezaig z$n rlfksoverheden 37 keer, provlncies 37
keer, ger-n-eenten 16 en schappen en samenwerkingwerbanden 16 keer op-': t2_getreden l.

8 Deze nununers ztJn de (btj de Comûitssie lntern gebruikte) nuÍrmers van de proJecten zoals dle tn biJlage 7
worden beschrerren.

9 Artikel 4le, ltd l, sub a van de Wabm: onthellìng van de m.e.r.-plicht btJ een of meer beslulten kan
worden verleend, als "de ætlt:ltetl u)ctatþp dle bslulten Þ;briklclry lvbfun t)anuege de omstatúglvden
u:aaronder z! unrdt ondernomet\ geen fulangúke nadelþe gewlgen zal lebfun vær het míIíetl' .

lO Artikel 4le, ltd l, sub c van de Wabm: ontheflìng van de m.e.r.-pllcht biJ een of meer beslulten kan wor-
den verleend, als "met futrckkjing tot dezeldde actlt;llteL reeds eetder een mllleu-etfectappft ot2reerþ
komstþ let b! oJ krachtens de atllkelen 41t-412 fupoalde Is gemaakt Indler- Iet mllleu'etfectapport rc-

detlkenuls gæn nleuun gegeûens futefiende nqelgke rnÅelþe gewlgen van d|e acflaltelt trr,r læt
milíeukr¡nþ-luø;ttetu'

1l Hlertoe worden ook biJv. nutsbedr{ven gerekend.
12 BiJ verzoeken om onthefffng van de m.e.r.-pllcht ts btJ deze c{fers niet uttgegaån van het bwoegd gezag

voor de onthefllng - alflJd de Ministers van Volkshuisvestlng, Ruimtelijke Ordening en Mllleubeheer en van
Landbouw (, Natuurbeheer) en VtssertJ - rnaar het bevoegd gezag voor het beslutt over de voorgenomen acd-
viteit.
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2.2 Adviezen voor richtliJnen

In l99O advlseerde de Commisste 58 maal over rtchtliJnen voor de tn-
houd van een rr-ril.leu-effectrapport, tegen 42 tn 1989. Het betrof de
volgende pro¡ ecten 

I 3] 
:

247 Integraal Plan Noordrand Rotterdam (gjanuart)
258 Uttbreiding Eemscentrale (12 Januart)
26O BedrtJventerrel¡r Heferhoeve te Venlo (2SJanuart)
259 Grootschallge verwerldngstnrtchttng voor autow¡akken te Oosterhout (2 febn¡art)
263 Ethylbenzeen- en styreenfabrteken f),ow Benelux te Terneuzen (13 februarl)
252 Uttbretdtng grondretntgtngslnstallatle r¡an Broerlus Bodemsanerlng B.V. te Barnerrcld (16

februart)
236a Shredder Born (2O februarl)
184 Ster¡ol-ontgrindlngen (22 februart)
266 Ecogrlnd Dordrecht (27 februari)
261 Heronhvikkeltng Schevenlngse haven (5 maart)
268 Golfbaan Waterwlngebled llburg (16 maarg
269 RtJksweg 58, gedeelte SchoondiJke - Sluts (29 maart)
271 Logtstiek park Ossendrecht (29 maart)
267 Graan-, gras en mestdrogeriJ Planta Koea te Angerlo (29 maart)
262 Compagþles-oefenterrein Weerterhelde (5 april)
272 Nteuwbouw Electroþse Alumlnlum Delfz{l B.V. (5 april)
249a Mestc.ompostering CNC te Mtlsbeek (gemeente Gennep) (5 aprtl)
275 3æ kV hoogspanntngsletdlng Zu¡olle - Eemden (lO aprtl)
27O Golf resort hotel Sterna te Bergen (L) (l I aprll)
264 Structuurschema Landbouw, Natuur en Openluchtrecreaüe (24 april)
27 4 Zuld-Weststructuur's-Hertogenbosch - Vught (27 aprtl)
276 Locatles bergtng onderhoudsba€gerspecie Zufd-Holland (lO met)
279 Grootschalige demping met m{nsteen \Vaal-/Eemhavengebied Rotterdam (lO mei)
28O Afvalbergþg Schtnnen-Spaubeek (l I mei)
289 Golfbaan Genderste{n te Eersel, Veldhoven en Vessem (22 met)
282 Archeologtsch themapark'Archeon' te Alphen a/d RIJn (28 met)
284 Compostfabrtek Noord-Llmburg te Venlo (l Juni)
285 Hulsvutlc€ntrale AVI Boekelermeer te Alkmaar (f Junt)
I l2a \ilontngbouwlocaüe Amsterdam-Nleuw Oost, eerste fase (7Junf)
288 Butsletdlng \Iladdenzee (15 Junr f 99O)
287 3æ kV hoogspanntngsltJn Meeden - Eems (2ojunt)
286 Dteplnffltratle Zuld-Holland (22 Junr)
l75a Dteptnflltraüe NAM (3Jult)
29O Beletdsplan drtnk- en lndustrlewatervoorzlenlng (13 Jult)
283 Stortplaats Hoge Nespolder (lSJulf)
293 Zandwtnnlng en hercultlvering te Kekerdom (2O Jult)
277 Stortplaa'ïs Splnder te Tllburg (23 Jult)
281 Afualverwerktng Oost-Veluwe te Wtlp (26Juli)
294 Golfbaan't Hout te Breda (27Juli)
295 Baggerspecte berglngslocatle Ketelmeergebld (24 augustus)
298 Uttbretdlng stortplaats Uden (28 auglustus)
291 TWeeztJdig gebrutk van de Zwanenburgbaan op de luchthaven Schiphol (28 augustus)
3Ol Regfonale grofuutlstortplaats ln het zuldwesteltJke deel van de provincle Noord-Holland

(18 september)
296 Modtflcatte raffinadertJ Shell Pernts (21 september)
273 Uitbretding energlecentrale Maasvlakte (l oktober)
299 Bouwlocatle Amersfoort (5 oktober)

13 De adviezen sraân t¡r chronologische volgorde; de nummers z{n de (bf de Commlssle lntern gebrulkte) num-
mers van de proJecten zoals die tn biJlage 7 worden beschreven. De datum geeft aan, op welke dag het ad-
vies is uitgebracht.
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3O5 AfvalrrcrwtJdertngstnrtchtfng lt¡lertngermeer (8 oktober)
3O6 Herontgrondlng en (her)tnrtchflng tn het gebted Osen (gemeente Ltnne) (26 olntober)

3OO Corrldorstudle Amsterdam - Utrecht (3O oktober)
3O7 R{ksweg 14, Verlengde Landschetdlngsw€g (31 oktober)
297 Uttbretdtng ûlterperslnstallaüe Heerenveen (9 november)
3O8 Baggerspecledepot Hollandsch Dtep (9 november)
3O9 Provtnctaal Ontgrondlngenplan Limburg, deelplan grtnd en beton- en metseþand ( 16 novem-

ber)
311 Golfbaan Herfte WiJthmen te Zwolle (2O november)
3lO Beletdsplan ba¿gerspecle provlncle Gelderland (26 november)
lg0a Mestrrcrwerklngstnstallaüe Kronenbergerhelde b.v. te Sevenum (12 decrmber)
312 Composterlngstnrtchtfng Alphen a/d RtJn (19 december)

Daarnaast bracht de Commtssle eén advtes voor aanvullende rlchtliJnen
utt. Het betrof het volgende ad\rles:

l2O Aanbeveltngen voor de uttbretding van de aanvullende rtchtltJnen voor {e lnhoud van het
aanvullend MER "Uttbretdlng Luchthaven Maastrtcht" (9 februart)

Voor een beschr{vlng van deze projecten wordt verwezen naar b{lage
7. Een aanatal proJecten wordt hler kort besproken, omdat met name
bU dezæ proJecten, met een veelhetd van alternatieven op verschtl-
lende nlveaus, sprake was van nleuwe methodologtsche ontwtkkelingen:

Ørridor s hñie Amstq døm- Ufechf (3OO)

De startnotitie voor de m.e.r. bU de corridorstudle Amsterdam
Utrecht gaf aan, dat tn het MER ?r.wel strategtsche wagen lpat ls de
beste fifrø¿stucül;ur tussen Amsterdøm en UtechtTt als tracékeuzen
(waar mæten euenhrcIe ultbreldiulrgen uan de lr{raslructtntr precles
komert?l aan de orde zouden komen. De Commtssle girrg tn haar rfchtliJ-
nenadvles op deze twee nlveaus tn en stelde voor om op strateglsch
nlveau eerst van een aantal alternatteven een beperlrt aantal milieu-
effecten te beschouwen; daarna zouden slechts één of enkele strate-
glsche alternatieven op tracékeuze-nlveau hoeven worden uitgewerkt,
waarbtj ulteraard ook alternatteven moeten worden onderschetden. Om-
dat op een dergelt¡ke tussenttJdse afbakent¡xg later kritiek z¡u kun-
nen komen, deed z,e de suggestle om blf de strateglsche keuze tussen-
t{ds tr:formatie openbaar te maken.

BergW baggerspecle Ketelmeerg ebled {2951
BtJ het begtn van dit proJect was nog niet dufdeüJk welke richtfng
het landeliJke beleid voor de bergtng en venverlidng van baggerspecie
zou opgaan. Dit had tot gevolg dat nog een groot aantal alternatieve
oplosstngen mogeltJk r¡ras. Daarnaast vormden zowel de locattekeuze als
de tnrlchttngs- en uitvoerlngsw{zæ onderdeel van de m.e.r. In haar
advles voor richtliJnen heeft de Commlssie zich geconcentreerd op een
gefaseerde a¿mpak
Om het grote aantal altematleven af te wegen heeft de Commlssle
voorgesteld om multicrlteria-analyse toe te passen. ZIJ heeft hier-
voor ln haar advles een aantal aanbeveltngen gedaan.
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2.3

S tructuursc læmø landbttw, Nafu ur en Openluchtecreatte (LN O) (2641
Een ander complex proJect waarover de Commlssie het afgelopen Jaar
adviseerde, ls de m.e.r. voor het structuurschema LNO. Hlertn vtndt
de afwegtng plaats v¿ur de functles tn het landelgke gebied, zoals
landbouw, natuurbeheer, bosbouw, recreatie enz. Delen van het struc-
tuurschema zlJn m.e.r.-pltchtig: landtnrichting en de locatiekeuzæ
van gebleden voor nleuwe recreatteproJecten btnnen de Randstadgroen-
structuur. Vooral het hoge abstractleniveau maakte de aanpak van deze
m.e.r moetltJk. Volgens de Commtssle leek het de meest begaanbare weg
om essa5ristische beschouwlngen op te zetten over een aantal gedach-
tenconstructies. ZIJ heeft. daarbiJ wel gewezen op de beperkte beteke-
nls van onderzoek naar milieu-effecten van landtnrtchttngs- en recre-
atteproJecten op dit nlveau, omdat dezæ zlJn geabstraheerd vÍul
plaats, t{d, karaktertsttek en functies van gebleden.

Toetsingsadviezen

In 199O werden 25 toetsingsadvtezen uitgebracht, tegen 24 tn 1989.
Dit betrof de volgende proJecten:

l86a Golfbaan 'Het Zelle' te Hengelo (cld.) (SJanuari)
l7O WestrandwegAmsterdam (45) en hoofdwegennet reglo Schiphol (tnterim-toetslngsadvtes 26

Januarl, integraal toetslngsadvles I Junt)
184 Stortplaats Lickebaert te Maardingen (21 februari)
172 Stadsgewestpark NoorddiJk te Gronlngen (2 maart)
2l I Composteertnrlchtlng Amersfoort (29 maar$
231 Wontngbouwlocatfe Purmerend (17 aprtl)
212 Uttbreidtng stortplaats Zoetermeer Noordwest (f9 april)
13O Stortplaats De Dolten, gemeente Scharsterland, aanvullend toetslngsadvtes (5Junf)
182 GAVI Zutd-Holland West (6Junt)
2O5 VelTech-lnstallade te Apeldoorn (8junf)
I 14 Westerschelde oer¡erverbinding (l I Junt)
25I Locattekeuze afi¡alverbrandlngslnstallatle Cluster-\ÃIest Brabant (l  Junt)
257 Gollbaan Valkenburg (15Junt)
26O BedriJventerreln Heierhoer¡e te Venlo (25Jult)
227 Verwerklng/bergtng Jaroslet Budelco b.v. (3 augustus)
198 Gelnteg¡eerde afi¡alverwerldngslnrichdng Wljster ( 16 augustus)
2O8 Reststoflenverwerklng Boeldershoek, gemeente Hengelo en Enschede (28 augiustus)
229 Composteertnrtchting h¡rmerend (21 september)
226 Baanverlegglng ctrcult Tandvært (17 oktober)
193 TWeede provlnctaal afualstoflenplan Utrecht (24 oktober)
16O Waterbeheer Veerse Meer (26 oktober)
263 Ethylbenzeen- en styreenfabrieken Dow Benelux te Terneuzen (lg november)
l9la Gollbaan'De Wttdonk' te MeiJel en Roggel (7 december)
282 A¡cheologtsch themapark'Archeon'Alphen aan den RtJn (2O december)

BiJ 6 v¿rn deze toetsingen bood het MER naar het oordeel van de Com-
mlsste en/of de insprekers te wetnig lnformatie voor de besluitvor-
ming. BU deze proJecten ts de procedure als gevolg htervan ln be-
langrtJke mate vertraagd.
BU het project reststaÍïenqwerkttg Boeldershæk (2O8) leldde dit
ertoe, dat het bevoegde gezag ln korte t{id de aanvullende informatte
venamelde en toezond aan de insprekers en de Commlssle, waarbij de
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lnspraak- en advtsertngstermtJn werd verlengd. De Commtssie nam de

aanvullende lnformatie mee biJ de beoordeltng van het MER
B{| het proJect go$baøt'æ WtÍdonl( (191a) werd de Commlssle ver-
zæ,ht haar advtserlng op te schorten, aangezlen het bevoegde gvag en
de tntttatlefnemer naar aanletdlr:g van lnspraakreacttes en de te ver-
wachten tnhoud van het toetstngsadvtes van de Commissle besloten het
MER aan te vullen. De toetslng werd opnieuw $estart, toen de aanvul-
Itng op het MER gereed was.
BU het proJect støþIaøts 'æ Drilten' (13O) had de Commissle ¡1
haar toetstngsadvles van augustus 1988 gesteld, dat het MER onvol-
doende lnformatle bevatte voor een verantwoorde besluttvormfng. In
1990 diende de tr¡ttlattefnemer een aanvulling op het MER tn. De toet-
slngsfase werd opnleuw gestart en ls trrmtddels afgerond. Naar het
oordeel van de Commissie bevatte het MER tezamen met de aanvulllng¡ nu
wel voldoende tnformatle voor een verantwoorde besluitvormlng.
Bff de proJecten go$bann Rosmølen (21Oa) en themopark 'Dianond.a' te

Letgstad (2rB) heeft het baroegde gez'ag, naar aanlerdhg van de be-
sprelrtng van het concept-advies, de Commtssle ge\rraagd het uttbrengen
van haar advtes tot nader berlcht uit te stellen. Aan het ei¡ede van
het Jaar was nog geen bericht ontvangen over de verdere voortgang van
de procedures.
Na het openbaar maken van het MER Westrandweg/HæJdtttegervrct reglo

Schipho¿ (l7O) werden, mede op verzoek van de Commissie, de mogeltJk-
heden nader onderz¡cht om met openbaar vervoer knelpunten te vermln-
deren. Ter¡ens werd naar aanleidtr4¡ van lnspraakreacttes alsnog een
alternattef tracé uitgewerkt, dat eerder (tn een lets andere vorm) op
verkeerstechntsche gronden *¿s afgewezen. Op verz¡ek van de Mt¡elster
bracht de Commtssle een (fnterrm-) toetstngsadvies utt, nadat het
aanvullende rapport over het openbaar vervoer was verschenen. Pas na-
dat ook het aanvullende rapport over het alternatieve tracé (het zg.

Badhoe\¡edorp-alternattefl openbaar was gemaakt, rondde de Commlssle
haar toetslngswerk af met een tntegraal toetsingsadvles.

Geconcludeert kan worden dat, voorzover de Commissle constateert dat
het MER onvoldoende lnformatte bevat, het banoegde gezag in het aþe-
meen bereid ls hieraan op één of andere wtJze tegemoet te komen. De
procedure dle dan gevolgd wordt verschllt per proJect.

2.4 Voortoetsing en voorlopige toetsing

Steeds vaker waagf de inittattefnemer enlof het bevoegde Êezarg de

Commissie om, vooruitlopend op de 'formele' toetstng, al een oordeel
or¡er het MER te geven. Hteronder wordt op de verschillende mogeltJk-

heden ingegaan, waarbiJ twens wordt aangege\¡en hoe de Commissie han-
delde, wanneer zlJ zn'n verzoek onMngl. De Commissle tekent daarbtJ
wel aan, dat aan een dergeliJke beoordeltng geen 'rechten' kunnen
worden ontleend. ZIJ ts t{dens de formele toetstngsfase ntet gebon-

den aan het Voorloptg oordeel'.
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&oordellng ac;n concep t-IWEf.en
Dit betreft de situatle, waartn de üúfinfieJnemer de commlsste een
oordeel over het concept-MER waagt. Het MER ls dan nog niet tr¡ge-
diend btJ het bevoegde geng.
op een verzoek wordt alleen Ingegaan, als het bevoegde gezag van dat
verzoek op de hoogte ts. De commlssie suggereert dan eerst het oor-
deel van het banoegde gez,agte vragen.
In prtnctpe bekiJkt de werþroepsecretarts het MEFI; dezæ kan voor be-
paalde aspecten één of meer deskundlgen van de werlqgroep tnschakelen.
In een gesprek met tntüattefnemer verwoordt de secretarls het oor-
deel over het concept-MER De deskundigen zfn niet gebonden aan dvn
beoordeltn¡g btJ de formele toetstng.

Vooftoetslng
Dit z{n de gevallen, waarln læt fuuægde gezng de commtssie verzoekt
een oordeel over het MER te geven ten behoeve van de aanvaardbaar-
heidsbeoordeltng e:r art. 4lr wabm of, als lnltiattefnemer en bevoegd
gez-ag dezelfde ziJn, ten behoeve van de interne beslissing of het MER
bekend kan worden gemaakt.
Het MER wordt door de werkgroep van de commlssie bestudeerd; het gaat
daarbiJ om een eerste lndruk. TervlJ de werkg¡roep vriJwel geen opmer-
kingen over het MER heeft, vhdt vervolgens een gesprek plaats tussen
boroegd gez¿.g, werlqgroep en tnittattefnemer. De biJeenkomst vrndt
plaats onder verantwoordeliJkhefd van het banoegde ge,ag.
De werlqgroep verblndt meestal geen algemene conclusie ('wel of niet
voldoende informatie') aan haar eerste oordeel. zrJ kan dtt echter
wel doen, als zou bliJken dat het MER duidel{k tekort schtet als on-
derbouwing voor de beslultvormtng.

Voorlopþe toetsíng
Deze vorm van toetstng doet ztch voor, als het MER zonder vergunning-
aanwaag of concept-beslult ter lf¡,zage ts gelegd. In verband met
art. 4lad, lid I, art. 4raf en art. 4rz l<an de commtssie het MER dan
r¡let formeel toetsen.
Er wordt op dezelfde w{ze gehandeld als biJ voortoetstngen.

@mhínr¡tie
Het kan voorkomen, dat het bevoegde gez¿'í de commlssle vraagt het
eindconcept-MER (dat nog nlet formeel ts ingediend) te beoordelen om
op basls van dtt oordeel ook de aanvaardbaarhetd van het MER te kun-
nen beoordelen. In dat geval kan de werlcrv$ ze zlJn: de hele werþroep
bekiJkt het concept-MER en b{ de bespreking z{n alle betrokken par-
t{en aanwezig. voor het overtge wordt de ltJn gevolgd van de voor-
toetsing en voorlopige toetsing.
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2.5

2.6

14 Art. 4le, lid I sub avan deWabm, zle voetnoot 9

15 Art. 4le, lid I sub c van de Wabm, zle voetnoot lO
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Ontheflingsadviezen

Het aantal verzoeken om ontheftlng van de m.e.r.-pllcht dat b{ de

Mtntsters van VROM en v€m LNV werd lngediend, ts ten opzlchte van

1989 gedaald. Werden fn 1989 nog negen verzoeken lngedlend, fn 1990

waren dit er viJf. Dezn, daltng kan waarschtjr¡l$k worden verklaard

ult de ervartng, dat het vaak lastiger is een onthefftngsprocedure

dan een m.e.r-procedure te doorlopen. Ook kunnen biJ een onthefftngs-
procedure beroepen tegen het onthefftngsbesluit een belangrtJke ver-

traging veroorzaken.
De Commissie ad\riseerde over vler ontheffingsverzoeken die w¿¡ren ge-

baseerd op de verwachthg, dat er , geen belangrtJke nadelt€ie mtlleu-

effecten te verwachten zouden ziJn'-I. Het betrof de volçnde pro-

Jecten:

265 Ombouw r{ksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen (9 mei)

3O4 Toelattng van carbo sEA oliehoudende boorvloelstoffen (5 september)

3O3 Woningbouw- en recreaüeplan'het Goese Meer' (13 september)

3O2 Opslag van plulmveemest door LEGRO B.V. te Asten (3 oktober)

In 1990 werd éên ontheffingsverzoek tngediend met als argument dat

voor dezelfde acttvlteit al een MER was gçFaakt en dat een nieuw MER
geen nieuwe lnformatie zÃrt opleveren'o¡. Het betrof het volgende

project:

292 Verbrandlngsinstallatie voor zulverlngssllb Gevudo Dordrecht (l I Junr)

In al dezæ gevallen heeft de Commtssie geadviseerd de gevraagde ont-

hefflng te verlenen.
De advtezen v¿ul de Commissie werden voor bovengenoemde projecten door

de beide Mtntsters gevolgd.

M.e.r. en HELP

In 199O bracht de Commlssle i¡r het kader van de er¡aluatie van de wer-

ktng van m.e.r. twee adviezen uit over HElP-rapporten:

246 Toetstngsadytes van het HElP-rapport van de rullverkavellng Baarle-Nassau (f B Januarl)
278 Toetstng HElP-rapporten landlnrichflngsproJecten âan m.e.r' crlteria (27 februarl)

In het laatstgenoemde advies aan de Mintsters van lßOM en van LIIIV gaf

de Commlssie op basis van haar en¡arlngen biJ de toetstng van vler
landlnrtchttngsproJecten (proJect L28, 156, L74 en 2461 een overzlcht
v¿ur een aantal algemene procedurele en lnhoudeliJke verschluen tus-
sen de HElP-methode en de m.e.r.-procedure.



7n kent de m.e.r.-procedure ten opzichte van de HElp-methode een aan-
tal extra procedurele voorzlenlngen, dte een zorgvulctrge en openbare
procedure waarborgen. Dtt zlJn voonieningen zoals de vaststelling
van proJect-spectfieke rtchtliJnen, de beoordelürg van het onderzoek
door een onafhankeliJke commtssie, de wetteliJk vastgelegde trrbreng
van derden via tnspraak t{dens verschillende fasen tn de procedurã
en de wetteliJk vastgelegde motivertngsplicht b{ de besluitvormtng.

Eén van de belangrtJkste tnhoudeltJke verschtllen tussen HELP en
m.e.r. is het beschriJven van de alternatteven. Tot de tn het MER te
beschr{ven alternatieven behoort tn elk garal het alternattef met de
beste bestaande mogel{fkheden ter bescherming van het mtlieu (art.
4U, lid 3 van de wabm). Dtt alternaüef moet realiseerbaar ztJn en
met dezelfde mate van detall als de voorgenomen acüvitett worden be-
schreven.
De HElP-methode kent geen verplichilng alternaileven op te nemen. De
HElP-rapporten, dte door de commtssie getoetst z$n, bevatten geen
volwaar¡llge plan-alternaüeven, noch werd melding gemaakt lrat alte.-
natieven dte t{dens de planvorming aan de orde waren geweest, maar
niet tn het ulteindeliJke plan ztJn opgenomen.
Ten aanzlen van de beschr{ving van de bestaande toestand van het
mllieu en de gwolgen van de voorgenomen activlteit hoer¡en er tussen
een HElP-rapport en een MER geen verschillen te bestaan. Belde metho-
den ztJn er immers op gericht een beschrtJvtng te geven van de effec-
ten van de voorgenomen acüvtteit. voor de beschriJving van de
mllieugevolgen was biJ de getoetste HElp-rapporten geen gebruik ge-
maakt van de meest recente beschikbare kennis en methoden, waardoor
onnorìlg onzekerheden trl de te verwachten milieugevolgen ziJn btiJven
bestaan.
Het volgen van de effecten gedurende en na ultvoertng van de landtn-
richttng en het eventueel treffen van nadere maatregelen, ts tn de
landlnrlchtlngsprocedure niet erçliclet geregeld. De m.e.r.-procedure
daarentegen kent een regeling voor evaluatie achteraf.

In haar advies constateerde de commissle, dat milieu-effectrapportage
ten opzichte van de HElp-methode een betere garantie btedt voor een
volwaardlge plaats van het mtlieubelang l¡r het besluitvormingsproces.
De commissie heeft zich onthouden van een oordeel over de vraag, of
deze conclusie ook voor andere landinrtchtùegsplannen geldt.
Met het ultbrengen van het bovengenoemde advles zlJn de werkzaamheden
van de commlssie ten aanzlen van de vergeliJking van HELP en m.e.r.,
tn het kader van de evaluatie van de werklng van m.e.r., voltootd.
Het ECW-advtes bevat de aanbweling landinrtchttngsprojecten m.e.r.-
phchtig te maken.
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2.7 Evaluatie achteraf

De Wabm (art. 41ak, tweede lid en art. 4lal tot en met 41aq) ber¡at de

bepalrng dat bu het nemen van een m.e.r.-pltchttg besluit, tevens

een programma wordt vastgesteld voor de wiJze waarop de felteüJk

optredende mtlteugoroþn van de betrefende activitett worden onder-

z¡c;ttt en hoe met de resultaten van dat evaluatie-onderzoek moet wor-

den omgegaan.

Dezæ evaluatte tn het kader van m.e.r. kan b{fvoorbeeld voor een con-

creet proJect op uttvoertngsniveau de volgende onderdelen omvatten:

. cont¡olc/lnrpcctlc op de ultvoertng voþns de vergunningv'oorschrlften van de bouw,

de lnrfchttng, het funkttoneren t$dens het gebrutk en na het bulten $ebrutk stellen
(nazor$;

. metlr¡¡ cn rc¡frtretlc van bepaalde ultworpen en veranderlngen ln het milieu die aan

de betrokken actfvltelt z{n toe te schrlven:

. cv¡l¡¡¡tlc van de verzamelde resultaten (ltggen fetteltJke effecten blnnen voorzlene
gnenzen, verlflcatle van de voorspelllngen, evaluaüe van doeltreffendhetd van toe-

gepaste mllleubeschermende maatregelen) ;

. r¡nvullcnde (corrl¡¡crcndc) meetrcsclcn bepalen en waar nodig of wenseltJk ultvoeren

wanneer bliJkt dat de actlvlteit tn belangriJke nrate meer nadellge gevoþn voor het

mllieu heeft dan dle welke b{ het nemen van het besluit werden verwacht;

. opzetten en ln stand houdenvan een goede msn¡gcmcntstrl¡ctuur voor de er¡aluatle/na-
zorg (verantwoordelijkheden, coördlnade, communlcatfe, budgettertng)'

De praktiJkervartng met de opstelllng en lmplementatle van evaluaüe-
programma's ln het kader van m.e.r. ls nog relatief gedng. Overigens

komen bU de gebrutkeltJke vergumitngprocedures de bovengenoemde on-

derdelen van evaluatte achteraf ook al (deels) aan de orde.

Hoewel het aantal genomen m.e.r.-püchtige besluiten tnmiddels is

toegenomen tot 40, zlJn er slechts enkele projecten die het stadlum
van uitvoerlng en gebruik hebben beretkt. Het wachten ts op het be-

schtkbaar komen van de eerste resultaten van evaluatle-onderzoek,
zrals van de projecten Berglng baggerspecte ult het benedewtutøen-
gebted( f 02) en C2-deponle op de Maasulakte ( I I 1).

Met de opstelllng van e\¡aluatie-progranma's ls al enige ervaring op-
gedaan. In l99O hebben de Mtnisteries v¿¡.n VROM en van LNV een brocþg-
re uitgegeven over e\¡aluatte btJ m.e.r. voor afualstoffenplannen--1.
In 199I zal dez.e worden gevolgd door een brochure over evaluatie bU

m.e.r. voor concrete projecten, die onder hoofdstuk 3 van de Wabm
vauen.

16 'Brochure ot.¡¿r l;6¡t opstellen van l16¡t evaluøtle-onderzæksprqranma b! tttlieu-e[fectapportage r:r:f;ir qþoL-

stolfenplonnen", Reeks M\Ileu-eSectroppoftqe, rv.3Z Minlsterle van Volkshuisvesting, RuimteltJke Orde-

ning en Milieubeheer en Ministerfe van Landbouw, Natuurbeheer en VisseriJ.
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om btJ het besluit tevens een evaluatte-programma te kunnen vaststel-
len, ts het nodig woegtiJdtg met de voorbereidtng daan¡an te begln-
nen. Het ts van belang om priorlteiten te stellen btJ de evaluaüe;
r¡let voor alle punten ts het ztnvol om achteraf de beschriJvln¡gen ln
het MER te controleren. Met rutme milleu-effecten dte rechtstreelçs en
eendutdtg kunnen worden toegeschreven aan de betrokken actMtelt en
die nog te betrvloeden ztJn door corrlgerende maatregelen, komen voor
evaluatie tn aanmerldng. voor een duldeltJk oorzakel{fk verband tus-
sen fetteliJk optredende milieu-effecten en het betrokken proJect ts
ten mtnste een duidellke bepaltng van de uitgangssttuaüe en van de
externe onhrikkeltngen van belang.

De tndruk bestaat, dat overheidsü¡stanttes nlet alüJd opttmaal ge-
bruik maken van de mogeliJkheden van evaluaile tn het kader van
m.e.r. Evaluatie achteraf kan lelden tot een betere handhavlng van de
milieuwetgeving en tot een stimulans voor een milieubewuste bedriJfs-
lnterne milieuzorg, ondermeer door een systemattsche controle van de
feiteltJke milteu-effecten. BlJ plannen kan waluaüe tn het kader
van m.e.r. zirrvol worden gecombtneerd met plan-evaluatie.
Voor analoge, toekomsttge proJecten kan het een doelmaüger en doel-
treffender uitvoerlng van het proJect en de m.e.r. daarvoor beteke-
nen, met eventueel kostenbesparlngen voor het bevoegde gezag en de
lnittatlefnemer.
Met name btJ toetstngsadvtezen besteedt de commtssle oçllctet aan-
dacht aan het belang van evaluatte achteraf en geeft soms enkele aan-
$¡tJztngen voor het nader uttwerken van een dergeliJk progranrma, mede
op basls van de tnformatie in het MER

vanwege het ontbreken van voldoende praktiJkervartngen ts de moge-
liJkheid dle door art. 41aq van de wabm geboden wordt, om evaluafle
achteraf in een ultvoertngsbeslult nader te regelen, nog ntet ge-
brutlrt. Toch verdient het overweging daarop voorutüopend een aantal
aspecten duideltJker te regelen. HterbiJ kan met name worden gedacht
aan regels voor de herkenbaarheld van het onderdeel evaluatie b{f het
beslutt, aan duldeliJke termtJnstelllng voor (tussent{dse) rapporta-
ge en aan criteria voor de verdellng van de taken en verantwoorde-
ItJkheden tussen het bevoegde gezag en de inlüattefnemer.

2.8 Evaluatie v¿rn de rn.e.r.-regeling in de Wabm

Een belangrtJke gebeurtenis dit Jaar was het verschiJnen van het rap-
port van de Þvaluatiecommisste wet algemene bepalingen milieuhygtëne
(Ec!v)^'l aangeboden aan de Mintsters van volkshuisvesting, Rulmte-

17 "Naar een volwaardtge plaats", advles over de werking van de regelfng mllleu-elfectrapportage ult de \Ã¡et
algemene bepalingen milieuhygtëne, op 7 augustus lggO aangeboden aan de Minlsters van Volkshutsvesttng,
Ruimtelijke Ordentng en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Vlsser{ (ECril advtes nr.3).
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2.9

liJke ordening en Mtlieubeheer tvRoM) en van Landbouw, Natuurbeheer
en VisseriJ (Ll{V). Dlt rapport bevat een er¡aluatte van de mllleu-
efiectrapportage in Nederland en ts uitgebracht aan de regertng tn
het kader van de er¡aluatte van de m.e.r-regeltng in de Wabm krachtens
art. 41b en art. 8O daan¡an.
De ECW komt tot de concluste dat m.e.r. een redeltJk functionerend
l¡rstrument ts, dat mtlteu-tnformatie l¡r de besluitvorming tnbrengt en
ln veel gwallen bestaande procedures strooml{nt. De conclusles van
de ECW slutten aan btl de enrartngen van de Commtssie tot nu toe.

Daarnaast stgnaleert de EC\f,I ln haar advies een aantal knelpunten en
doet aanbanelingen voor het oplossen daan¡an. De Commlssle heeft biJ

brtef van 27 september l99O aan de Mlnisters van VROM en van LNV haar
reactle geger¡en op deze aanbeveltngen.

Database 'Infor-mer'

In het Jaawerslag over 1989 werd melding gemaakt van de voorberel-
dürg van de database 'Infor-mer'. Dez,e database ls nog niet operatto-
neel. In 1990 ls verder gewerkt aan bundellng van gegevens ln de

proefuersie van het programma en het utttesten van deze proefuersie.
In de database zullen per m.e.r-proJect of m.e.r.-onthefflngsprocedu-
re dlverse (zowel procedurele als xrhoudel$ke) gegwens worden opge-

nomen. Deze ge$e|{lens zullen per (sub)fase van elke procedure opwaag-
baar ztJn; ook zal het mogel{k zlJn om de gegevens vala een bepaalde
groep projecten (b{v. alle proJecten rond chemisch afual) op te wa-
gen.
De planning ls er op gerlcht de database vóór I Januarl 1992 tn een

brutkbare versle beschikbaar te hebben.

2.LO Cursussen, seminars en workshops

In 199O ler¡erden medewerkers van het secretariaat en/of (plaatsver-

vangiend) voorzltters lnbreng biJ o.a. de volgende cursussen, semlnars
en biJeenkomsten:

m.e.r.-cursus van de Sttchttng Post Hoger Tbchnisch OndenvtJs Amsterdam
m,e,r.-cursus Geoplan
m.e.r,-curaus van de academle Nieuw Rollecate te Der¡enter

cursus mllleukunde Insütuut voor Milieuvraagstukken-VU te Amsterdam
m.e.r.-cursus voor reglonale consulenten van het Mintsterle van Economlsche Zaken
cursus mtlteukunde TAIJW Infrac.onsult Der¡enter
m. e.r. -cursus van R{kswaterstaat
btJeenkomst provtnctale m.e.r.-coördinatoren te Arnhem
studfedag Nederlandse Golflderatle
unlversltalre beroepsopleldtng mtlteukunde van het WM
m.e.r.-cun¡us van het orgaan voor postacademtsch onderw{s natuurwetenschappen PAON

cursus mllleu-effecten en m,e.r. van de Open Unlversiteit
begeletdtngscommlssle onderzoek'weglngsmethoden'
begeletdtngscommlssle brochure evaluaüe achteraf
symposlum SCMO/TNO/WL over m.e.r. bt1 strateglsche besllsslngen
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SthlntenslveTlainlngCourse onEnvlrorunenf¡l JmpactAssessmentand Management, Cen-
tre for Envl¡onment4l Management and Plannfurg te Aberdeen, UK
zwelterKongr,ess umweltvertréigfichkettspnifung (uvp) und Kommunale umrvelþlanung
tn Freiburg

Daarnaast werd op het secretartaat van de commissie een staglalre van
de KU Numegen begeleid.

2.ll Verzelfstandiging van de Commissie m.e.r.

In het vorige Jaanrerslag werd tngegaan op het voornemen de commls-
ste, te zamett met de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH), te
verzelfstandtgen.
Deze verzelfstandiging heeft nog nlet plaatsgevonden. Momenteel be-
zlet de regedng, welke reële voordelen dezæ verzelfstandigtng kan
hebben.

2.12 Ondersteuning van de ICEA Working Group

De materlële ondersteuning van de 'worklng group on cr¡¿ Internattonal
commfssion Jor Enulronmerttcl Assessmen( (IâEA) werd ür de loop van
l99o beëlndtgd. op g maart l99o bracht de voorzitter van de \Morldng
Group, mr. A.A.M.F. Staatsen, het etndrapport van de Working
uit aan de Mtnisters van VROM en v¿rn .p
Op basts van een vtertal proefproJecten, uitgwoerd in ISSB en lggg
in costa Rtca, het caraïblsch gebied, Indonesië en Zimbabwe, conclu-
deert het elndrapport dat er ln onh¡¡ikkeltngslanden een behoefte be-
staat aan een organlsatie zoals ICEA met het oog op de volgende ta-
ken:

-'lælp fn Ûe establtshnent oJ erusltonnurúal assessment and. Wlstørtion ottd/or adnúnistra-
tùreprædurcs

- assústaræe fr¡ fnstftution buûdhg and.traínlrg, trrlhtdng on-tleJob b:o;tnl¡lg
- carrybg ortt sæplng etær'cises or prelünbwrg erusùorunental assessments
- llundertalcitlg rqpid assessmentotproJæts whlcharc soon úo fu developdor are wtderusag
- exaninlng altemolttp optíons Jor detselopnent
- outslde revíew oJ æmpþted assessnrents
- guldønce concernlng monltorlng prrr:edlres and, evdluatír:rrt'

De Mt¡rtsters van vRoM en van ontwikkeltngssamenwerking hebben toege-
zegd te zullen laten onderzpeken hoe een lnternationale commissle
voor m.e.r. geoperatlonaliseerd en gefinancierd kan worden.

l8 FTnalReportoftheWorl<tngGrouponanlnternatlonalCommlsslonforEnvlronmentalAssessment, ICEAReport
nr. 5, Utrecht, March l99O
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2.L3 Milieutoets voor ontwikkelingssamenwerkingsproJec-
ten

In de toekomst zal voþens een formele procedure moeten worden ruge-
gaan of proJecten die worden voorgesteld voor flnanciertr4¡ t¡r het ka-

á.t *r.r de Nedertandse bilaterale ontwikkelingssamenwerktng, al dan

nlet moeten worden onderworpen aan een milieutoets. Dtt heeft het

Directoraat-generaal voor de OnhvlkkelIegssamenwerlidng van het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken ln mel 199O bekend gemaakt.

Indlen een milieutoets nodig ls, dan dtent dtt te gebeuren tn een

aantal stappen die volledlg tngepast moeten worden tn de proJectry-

clus v¿ut dergeliJke proJecten (tdentlftcation, formulatlon, apprat-

sal, implementatlon, er¡aluatlon).
Het secretarlaat was betrokken bU de opstelling van dez.e milleu-
toets. Ook ts het secretarlaat behulpzaatn bfJ de lnvoertn$ en verdere

uitwerktng' van de mllteutoets tn de verschillende procedurestappen.

7n wordt meegewerkt aan de voorbereidlng van m.e.r.-traintngscursus-
sen voor ambassadepersoneel, dat betrokken is biJ de tdentiflcatie en

begelefding v¿¡n Nederlandse ontwlkkeltngsproJecten. In aprtl en mei

1991 zullen daarvoor proefcursussen starten l:e Senegal, Kenia en In-
donesië.

2.14 Overige internationale contacten

Verenlgd KonlnkrtJk
In de loop van l99O werd de Commtssie geÛrformeerd over de oprlchting
van het lrætlhtte Jor Enulronmentøl Assessment in het Verenigd Ko-

ntnkrgk Dtt instttuut zal ztch beztghouden met de lcr¡¡aliteltscontro-

le van het m.e.r.-proces ln het Verenigd KoninkriJk. Het lnstltuut ts
opgericht op lnitiatfef van het bedriJfsleven om, samen met advies-

bureaus en local planning authorities, de ln¡¡aliteit van m.e.r. te
vergroten.
Het Instttute for Environmental Assessment wtl de ervaringen gebrui-

ken met m.e.r. in Nederland en de rol van onafhankeltJke deskundtg-
heid daartn. In 199O vonden met dat doel twee ontmoettn$en plaats tn
Nederland en Engeland. Meer contacten z{n gepland voor 1991.

Betglë
Dtt Jaar ls opnleuw een bezoek gebracht aan de Admtnistratle voor

Rutmtel$ke Ordenlng en Iæefrnilieu van de Vlaamse Gemeenschap, waar
de Vlaamse m.e.r.-regeltng onder ressorteert. DaarbiJ ls Irformatie
uttgewisseld over de ontwtkkellngen ln de betde m.e.r.-systemen. Het

kontakt heeft er ook toe geleid, dat tn enkele gevallen Vlaamse des-

kundigen ln eenwerkg¡roep van de Commissle zittin$ hebben genomen.

EBG
In mei 199O heeft een medewerker van het secretariaat een EEG-work-

shop tn Avignon b{gewoond, over m.e.r-training en onderzoek. Op de
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workshop, waar alle lidstaten en HongariJe vertegenwoordtgd waren, ts
lnformatie uttgewisseld over de stand van zaken op het gebled van
m.e.r., m.e.r.-tralningen en onderzæ,k en de toepasslrqg v¿rn m.e.r. op
beleidsplanniveau. Het verslag htervan zal begtn lggl worden gepubll-
ceerd.

Italtë
In het voorJaar van 1990 heeft een medewerker van het secretartaat
van de Commlssie als advtseur deelgenomen aan een 'Arbeitskonferenz'
te Bozen, georganiseerd door de autonome provlncte sirdürol/Alto Adt-
ge tn ltaltë. Het voornemen bestaat een academte op te rtchten die
zrch ondermeer zal rtchten op m.e.r. bU proJecten tn de alptne re-
glo. ook ugt het tn de bedoeltng enkele proefproJecten met m.e.r.
ult te voeren.
vanuit de ervartngen met m.e.r. in Nederland is geadvlseerd over het
ontwerp van een wet tnzake m.e.r., dte deze autonome provtncle als
gevolg van de EG-richtliJn tn haar wetgevtng moet verwerken. In dtt
wetsvoorstel ts onderrneer een commtssie van onalhankel{fke deskundt-
gen als adviesorgaan opgenomen.

Ilongar[e
In februart lggo heeft een medewerker van het secretariaat deelgeno-
men aan een Nederlandse delegaile naar HongariJe die, in het kader
van een Memorandum of Understanding van de betde milleu-mintsterles,
Nederlandse en Hongaarse ervaringen met m.e.r. heeft besproken. De
besprektngen hebben plaatsgevonden met vertegenwoordtgers van dlverse
Hongaarse mlnisteries en untverslteiten. Het doel van de delegatte
was om de tnitiatteven te ondersteunen, die er op dtt moment bestaan
om m.e.r. tn HongariJe in te voeren. Afgesproken ls om t¡r lggl een
Hongaarse delegatie tn Nederland te ontvangen.

lsJecho-Slowakge
op uitnodigtng van medewerkers van het rsJechlsche Mtnisterle van
Mllieu is een medewerker v¿ur het secretarlaat, als deelnemer aan een
missle, naar Praag geweest om verschtllende lnstanties lnformage te
geven over het Nederlandse m.e.r.-s}rsteem.
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3 M.E.R. BIJ GEF.ASEERDT BESLUIîVORMING

Inleiding

Ten behoeve van een concrete actMteit dienen beslutten op diverse

nlveaus genomen te worden: beslutten over doelstelllngen, locatles en

uttvoertngsaspecten (lncl. beheer). Soms bestaat er m.e.r.-plicht op

dtverse nlveaus: voor een afuaþerbrandhgsfnrichttng geldt b$voor-

beeld m.e.r.-plicht voor znwel het beslutt tot verbranden en de loca-

tlekeuzes tn het PAP (beletdsmer) als voor de Afualstoffenwetvergun-
ning (proJectmer). Soms echter ls een dergeliJke scheidir4¡ rìlet moge-

lijk oñvel omdat voor de betreffende m.e.r.-plichtl¡¡e actlvlteit
geen beletdsplan wordt vastgesteld, ofivel omdat het vastgestelde

beletdsplan verouderd ls en een nleuw beletdsplan nog op zlch laat

wachten. In dte gevallen zullen blnnen één besluitvormingsprocedure
beslulten op meerdere niveaus genomen worden. Het MER dient dan ook

voor meerdere beslultvormtngsniveaus de Julste lnformatie te bleden.

Dtt levert spectfieke problemen op, dte in de pralrtiJk soms opgelost

worden door een faserlng aan te brengen tn het MER of de m.e.r.-pro-
cedure. Onderstaand wordt een overzlcht gegeven van mogeltJkheden tot
fasering, zoals die in de praktfJk tot nu toe ziJn toegepast en wor-

den de eerste enrartng¡en met fasertng bu de commissie besproken.

Fasering

Indien een tnltiatiefnemer bU het opstellen van een MER probeert

meer nlveaus van besluitvorming te overbruggen, bllkt het trl de

praktiJk vaak ondoenltJk en ondoelmattg tn het MER het hele spectrum
van doelstelltngs-, locatie-, uitvoerln$s- en beheersalternatleven
tot het eürde toe mee te nemen. Dit zou z.eet veel werk en een over-

vloed aan lnformatie tn het MER betekenen. De beslultvormtng ls daar
nlet mee gedtend.
Beter ts het door stapsgewtJzÆ besluitvorming vta doelstelltngs-'
locatie- en uitvoertngsniveau tot een keuze van de uitetndeliJk gede-

tatlleerd tn het MER te beschriJven alternattet/en te komen. Meestal

wordt het besluttvormtrgsproces tngedeeld ¡x twee fases. Indlen de

uitetndeliJk te nemen besltssing een locattekeuze ts, wordt lrl de

eerste fase vaak bepaald wat de doelstellingen z{n en welke crtteria
en randvoorwaarden dlenen te gelden btJ de uttetndeltJke locattekeu-
zæ. Tevens wordt vaak al een eerste lnperking van potentiële locattes

ultgevoerd. In de tweede fase wordt de deflnttteve locatte gekozen.

Indten de m.e.r.-plichtlge beslisstng het verlenen van een mllfeuver-
guruÍng ts. bestaat de eerste fase vaak uit de locatiekeuze (dezæ fs

op zich dan meestal ntet m.e.r.-pltchtlg) en de tweede fase ult een

keuze uit diverse ultvoeringsmogelijkheden en beheersmaatregelen.

Indien gefaseerd wordt, dtent er uiteraard wel op gelet te worden,

dat het keuzeproces tn het MER duideltJk beschreven wordt en dat ln

3.1

3.2
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het MER voor elk niveau van beslultvorming de adequate mtlteu-lnfor-
matie in de daarbiJ gewenste mate van detail ts biJeengebracht. Te-
vens kan voor elk onderschetden ntueau een meest mllieuvrtendeliJk
alternatief worden onhvikkeld.

BU een stapsgewlJzæ lnperklng van het aantal mogel{ke alternafleven
moet de commissie ln haar rlchtliJnenadvies en het bevoegd gezag rn
haar rtchtliJnen aangeven welke aspecten en criterla moeten worden
meegenomen ln de diverse milteuaÂveglngen. voor leder nlveau wordt de
gewenste mate van detail aangegeven. De ulteindeliJk overgebleven al-
ternatleven worden gedetailleerd uttgewerlrct.

In de m.e.r.-regeling in de wabm is geen voorzienlng getroffen voor
een fasertng van de m.e.r.-procedure. onderstaande mogel{kheden ziJn
ln de praktiJk ontwikkeld. Hoewel ln de prakttJk veel verschtllende
vorrnen van fasertng voorkomen, zlJn over het algemeen twee uiterste
vonnen van gefaseerde m.e.r. te onderscheiden (l en 2l en een tussen-
vorrn (3). De verschillende vonnen van fasertng onderschetden ztch
door de mate waarln tussenttJdse (MER-)documenten worden opgesteld,
meer of mlnder formele tussenbeslulten worden genomen en de mate
waarin tussent{ds advisertng of lnspraakwordt gewaagd.

1. De faserlng vtndt plaats blnnen het MER.
In dft geval vtndt geen fasertng van de m.e.r.-procedure plaats,
maar heeft de fasertng betrekktng op de wIJzæ waarop de tnttta-
ttefnemer het MER opstelt. Keuzes op opeenvoþnde ntveaus worden
duidelgk na elkaar gedaan, steeds onderbouwd met (milleu-)tnfor-
matte van de vereiste'mate van detail. Tussent{fds worden geen do-
cumenten gepubllceerd of formele beslulten genomen (door het be-
voegd gezaLg. Ook vindt tussenttJds geen advisertng of tnspraak
plaats. Het uitetndeliJke MER (waartn de fasering meestal duide-
UJk ls terug te vlnden) wordt met de besluttvormtng op uitvoe-
ringsntveau bekendgemaakt.
De Commtssie kan bU dezÆ vorrn van fasertng (delen van) het con-
cept-MER voor de eerste tnperking van te beschriJven alternaüeven
met de inlttattefnemer en het bevoegd gv,ag bespreken. ZIJ zaJ
zich, omdat er geen tussenbeslutt wordt genomen en er ook geen tn-
spraakrnogeliJkheid ls, daarbtJ beperken tot mondeltng en lnformeel
commentaar over het MER tot dan toe. Indien er conclusles zl|n
getrokken die de commisste ntet onderschriJft of ongemotiveerd
vindt, kan de tnitiatiefnemer z[n MER nog btJsturen.

2. Het MER wordt ln 2 afzonderttJkc fasen opgesplltst.
In iedere fase wordt een MER opgesteld. Het te-fase-MER wordt sa-
men met een tussenbeslutt, \ñraartn wordt aangegeven welke alterna-
tleven tn de tweede fase zullen worden uttgewerkt, bekendgemaakt
en ter lnzage gelegd. vewolgens vir¡dt lnspraak en advtsertng
plaats. De Commisste brengt een (schrlfteltJk) toetstngsadvtes utt
met daarb! aanvullende rtchtltJnen voor de tweede fase. ztJ kan
hierbiJ eventueel ook aangeven welke punten uit de eerste fase nog
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3.3

ntet voldoende zlln uttgewerkt (hlerbfJ worden ook de opmerktng¡en

utt de tnspraak betrokken), zÃdat deze alsnog ln de tweede fase

kunnen worden meegenomen.

3. Een tussenmogeltJkheld ls, dat er wellswaar gewerkt wordt ln twee

fases, mét een tussenbeslult en een le-fase-MER als afzonderliJk
document, alsmede een adyles van de Commissie, maar geen publlca-
tte v¡n tussenb€slult of Ie-f¡ge-MER plaatwlndt. Omdat er ook
geen tnspraakmogeliJkhetd ls, 7âl de Commissie tn het algemeen
geen schrtfte{k advles ultbrengen aan het bevoegde gezag, maar
volstaan met een mondeltng advles over het le-fase-MER en rtcht-
l$nen voor de tweede fase.

Voorbeelden van fasering

VoorDeelden b[ mogel{kheld 1.

BIJ het proJect dfepffitaile Otserueen (199) heeft de Commtssie in
haar advtes voor richtliJnen met betret*tng tot de altematieven viJf

htërarchlsche nlveaus onderscheiden:
. al dan nlet ultvoeren v¿uL een dteptnflltratteproJect:
. de omvang van het dteptnfiltratieproJect;
. de locatie van de dieptnflltratie;
. de inrtchttng van een dtepürfiltratleproJect:
. bedrrJfwoerlng, teretnbeheer en nadere beschermende maatregelen.
Op alle hierboven genoemde niveaus zlJr: 7Ðgerraamde "milieuvriendeliJ-
ke alternatieven" te onderscheiden. Een combüratte van dez'e alterna-
tteven kan leiden tot het meest milleuvrlendeliJke alternattef, waar-
bU optimaal rekentng is gehouden met de dlverse milleucrlteria en

nadere mtlleubeschermende maatregelen.
De cruciale stap tn deze procedure is de locatie-keuze (3). De hier-
voor ln concept-opgestelde delen van het MER tn het biJzonder de

multtcriterla-analyse (m.c.a.), zlJn tnformeel besproken met de Com-
missle. Op basts hlervan is de m.c.a. opnleuw doorgerekend. Op deze

wtJ?.e kreeg de tntttatiefnemer entge zekerhetd over een belangrtJke

tussenstap, alvorens het detall-ondennek naar een beperkt aantal
locaties werd ultgevoerd (4 en 5).

Voor het proJect oprtchtlng van een bergtngslæotle uær baggerspecle

lr7 het Ketelmeergebfed (2951 moeten meerdere beslisstngen worden ge-

nomen:
.welke capacitelt?
.welke methode van bergen?
.welke locatte?
.welke lnrichttng en uitvoertng?
. welke wtlze v¿ut gebruik en beheer?
In fette is volgens de Wabm alleen de vergunningverlenin$ voor het op

of in de bodem brengen van afualstoffen m.e.r.-plichti$ (activitett
18.2 van het Besluit m.e.r.). In dit geval betekent dat, dat alleen
de stappen 4 en 5 onder de m.e.r.-plicht vallen. Voor de beslutten I
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tot en met 3 hoeft alleen m.e.r. uttgwoerd te worden, tndien de be-
slutten over verwerking en berging van b"ggerspecte zouden worden op-
genomen ln een (provtnclaal) afualstoffenplan.
De lnitiattefnemer, de RtJkswaterstaat dtrectle Flevoland, heeft be-
sloten om alle bovengenoemde besluiten met m.e.r. te behandelen. In
eerste tnstantte worden de eerste 3 vragen behandeld, waarbiJ de
mtlteu-afweglngen voor de mogeltJke alternailer¡en worden beschreven.
Aan de hand van de resultaten v¿ln dezæ globale behandeltng wordt een
keuze gemaakt over de benodigde capacitett, de w{lzæ van bergþrg en
de daan¡oor ln aanmerktng komende locattes. De geselecteerde moge-
ItJkheden zullen vervolgens ür een tweede fase worden uttgewerkt.

Voorùeelden b[ mogeltJkheld 2.
BU het proJect grondwøterwlnning Alblasserusaørd-V!ftteerenlønden
(154) was op vrtJwillige basts de locatiekeuze, naast de vergunntng-
verleningi aan m.e.r. onderworpen. Het proJect omvatte een regtonaal
onderzoek naar geschtkte locatles voor de mogeltJke uttbreldtng van
de grondwaterwinningi diep grondwater dan wel oevergrondwater. voor
de geselecteerde locaties zullen vergunningaanwagen voor grondwa-
teronttrekking worden opgesteld. Formeel ts de vergunr¡ingverlenlng ex
artikel 14 Grondwaterwet (Gww) op grond van het Beslutt m.e.r. het
m.e.r.-plichttge besluit. Het bevoegde gezag heeft echter, op advies
van de Commlssle, gelet op de cruciale besltsstngen dle ln deze voor-
fase van het m.e.r.-onderzoek worden genomen, hierover de tnspraak en
advisertng belegd.
Het bevoegd gez,ag hoopte voor de vergunningverlentng tn aanmerking te
komen voor ontheffing van de m.e.r-plicht op grond van arükel 4le
lld lc (reeds eerder een vtBR gemaakt). TiJdens de toetstng van het
MER bleek evenwel dat er nleuwe trølchten ztJn die het gebrutk van
oevergrondwater voor drlnlnvater minder aantrekkel$k maken. De com-
mlssle advlseerde bevoegd ge?.ag het beleid ten aanzlen v¿ul het be\¡or-
deren v¿¡,n oevergrondwaterproJecten te heroverwegen. De opdeltng van
de procedure ln twee stappen heeft hier het voordeel gehad van een
tiJdlge (her)bezinning op het (verouderde) beletd, waardoor ntet
onnodig een vergunningaanwaag tot ln detail ts opgesteld voor een
locatte dle waarschiJnliJk toch zou stranden.

In het geval v¿ur proJect Afinh:erwerktng (Zutd) Oost Braba¡tt (tZ6)
wilde de tntttatiefnemer in één keer de stap zetten van locatie- en
systeemkelrze voor de afvalverwerktng (uttwerldngsplan arükel 16 Aw)
tot en met het detailontwerp van de xrrlchtingen (met een vergunning-
aanwaag Aw). De commissle heeft geadvtseerd, mede Eezleî de vele on-
zekerheden die nog ln plannen scholen (o.a. met betrekldng tot de om-
vang van het voorzieni:rgsgebted), de procedure op te knippen. In het
plan-MER zou de beleidskeuze beperkt gehouden kunnen worden tot de
systeem- en de locatleker¡zæ voor de afualverwerkingslnrtchttngen. In
latere lnstantie zou dan voor de gekozen locatte de vergunntngenpro-
cedure doorlopen kunnen worden. De tnitiatiefnemer heeft dit advies
ter harte genomen en een Etndadvies/MER opgesteld over voornoemde
vTagen.
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UltefredeliJk ls het proJect gestrand op de nationale/boven-regionale
beletdsont\¡rtkkelingen (rcC{. Tot een verguffitngen-m.e.r. ts het ntet
gekomen. Ook hier heeft de opdehrg van de procedure voorkomen dat al
tot tn detarl de vergunntngaanvragen ziJn voorbereid.

Voorüeelden b[ mogel{kheld 3.
BU het proJect HryspnnlrlgsleldûIg Zwolle-Meedøt (275) speelde de

krvestte dat het proJect alleen m.e.r.-pltchttg was tndten door de

ürtttatlefnemer (Sep) en de betrokken provlnctes gekozrun zou worden
voor een bepaald corrldor (door het Reestdal, een GLE). Ntet dezæ

corrldorker¡ze door de provtnctes (tn het Streeþlan), maa¡ de latere

beslisstngen op uttvoertngsnlveau, nl. de tracé-vaststeilfng door de

Mtntster van FZ ls evenwel aangewez€n afs m.e.r.-plichttg beslutt.
Ten tiJde van dezæ beslisslng ts echter het bestuurl$k overleg tus-
sen gemeenten, provlncles, RtJk en Sep al afgerond en ztJn de alter-
natleven precleus. De Commtssle ls tn overleg getreden met de ùxftia-

ttefnemer en bevoegd ge?,ag om de corridorkeuze ook ln het MER op te
nemen. UtteIrdelfJk ß overeengekomen dat Xr het inleldend deel van
het MER aangeduid met "nulhoofdstuk", een vergeliJl*E zal worden
gemaakt tussen twee corridors van de 38O kV-HoogspanningsliJn, gele-

gen tussen Zwolle en Oosterhesselen. Op basts van deze vergeltJldng
zou een keuzæ tussen beide corrldors worden gemaakt en vast$elegd ln
de respectlwe streekplannen. Indten gekozen wordt voor de Reestdal-

corrldor, zou de m.e.r. procedure op uitvoerlngsniveau verder worden
doorlopen. In geval gekozen wordt voor het zg. bulsletdlngencorrldor
zou de m.e.r.-procedure worden gestaakt.
Omdat de provtnciale besturen van Drenthe en OveriJssel mede op basls
van dit nulhoofdstuk een keuze zouden maken over de tn de streekplan-
nen op te nemen corridor, heeft de Commlssie een schrlftel$ke beoor-
dellng over dit nulhoofdstuk gegeven. De Commlssie heeft tn haar
rtchtliJnenadvies gepleit voor de openbaarheid van en de mogeliJkheld
tot tnspraak op het nulhoofdstuk. UiterndeltJk heeft het nulhoofdstuk
ntet ter lrrzage gelegen. Wel zal het door G.S. OveriJssel worden be-

trokken biJ de streekplanprocedure.
De keuze van deze "tussen-procedure" wa5 een Cgmprgmis. De inttta-
tiefnemer en het bwoegd ge?Ag wtlden over de corridorkeuze geen

aparte m.e.r. (t.v.m. precedentwerkln$. Met de gekozen procedure

werd evenwel wel beretkt dat milleulnformatle ts biJeengebracht en
betrokken biJ de corrtdorkeuze op provlnclaal nlveau.

BU het project Westøschelde æuenørblnd@ (114) w¿¡ren een groot
aantal alternatleven lrr beeld. De Commtssle adviseerde de selectie
van alternatleven te verrlchten in twee stappen. In de eerste stap
kunnen alle l¡r de startnota en ln de tnspraak naar voren gebrachte

alternatteven worden beschouwd op hun verkeersplanologtsche en
mtlieugevoþen. Deze stap wordt gevoþd door een inperking naar die
altematieven, die voldoen aan de doelstelllng en aan de diverse
randvoorwaarden. Hlerover zou een tussenbeslult genomen dienen te
worden (door G.S). De Commtssie heeft zich bereid verklaard over dit
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3.4

deel van het MER haar oordeel te geven. De geselecteerde alternatte-
ven worden in de tweede stap nader uttgewerkt. De benadertng ln twee
stappen vlndt doorwerking l¡r de afbakennrg van het studiegebted en de
beschr{fvtng van de bestaande toestand van het mtlteu en ook tn de
mate van detall van de beschrfJvfng van de mllteu-effecten. BU de
formele beoordeltng en toetsin¡g van de tweede fase lnvam naar voren
dat bezwaar bestond tegen het afuallen van een alternattef tracé b!
het nemen van het tussenbeslutt en dat het meest mtlleuvrtendeltJk
alternattef onvoldoende aandacht had gegeven aan een oplosstng door
mtddel van een geboorde tunnel. De provincle Zeeland liet dezæ alter-
natleven wel nader onderzoeken, maar vond daartn geen aanletdlreg dle
lnformatle aan beoordeltng en lnspraak te onderwerpen.

Bespreking en conclusies

Het doorlopen van meerdere besluitvormlngsniveaus (doelstellingen,
locatie, uttvoertng en beheer) btnnen één m.e.r.-procedure levert ln
de prakt{fk vaak problemen op. Dezn problemen ln¡nnen voor een belang-
rfJk deel voorkomen worden, door de strategtsche en locattebesltsstn-
gen (planniveau) te schelden van de uitvoerings- en beheersbesllsstn-
gen (proJectntveau).
In veel gevallen zal een formele scheldlng tussen beide gpen beslis-
stngen de meest heldere besluttvorming kunnen oplareren. Het is dan
namel$k mogel{k voor ieder nlveau een daarop toegesneden MER op te
stellen (beleids-MER gevolgd door een proJect-MER). Ook tnspraak en
advtsertng kunnen duideliJker op het betreffende besluttvormtngsnt-
veau toegespitst worden. Uitbreidlng van de m.e.r.-pllcht voor be-
leidsplaruren zal daarom tn veel gevallen tot een betere besluitvor-
mtng leiden.

Voor die gwallen waarln een dergeliJke schetdtng, ook t¡t de toe-
komst, niet mogeliJk of doelmatlg ls, ls faserlng blnnen de m.e.r.-
procedure een mogeltJlùreid. In de praktiJk worden verschlllende vor-
men van fasertng al toegepast. Deze onderscheiden zlch naar de mate
waarln tussenttJds (een deel van) het MER wordt gepubliceerd, (tnfor-
mele) beslisstngen bekend worden gemaakt, lnspraak wordt georganl-
seerd of advies ge\rraagd wordt van de Commlssie.

Fasering blnnen de m.e.r.-procedure heeft als belangrtJk nadeel ten
opzlchte van een formele scheidlng van besltsslngen, dat tussenbe-
sltsslngen geen formele status hehben. Dtt betekent, dat het alt{d
mogeliJk ls om alternatieven dte tn het eerste stadium van de gefa-
seerde beslultvormtng ziJn afgevallen, na publicatte van het MER op-
nleuw ter discussie te stellen. Dtt z¡u er e\¡entueel toe kunnen let-
den dat het MER op onderdelen aangevuld moet worden.

Ntettegenstaande dezn constatertng, laten de ervaringen tot nu toe
zlen, dat fasertng tnderdaad tot een doorzichttger en beter onder-
bouwde besluitvorming letdt. In een aantal gevallen ls overbodig werk
voorkomen. Ook bliJkt duideliJk, dat r¡iet op voorhand valt a¿rn te
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geven welke vorrn van fasering ln een gegeven sltuatle de beste ls.

Formallsering liJkt daarom ongewenst. Steeds zal in de prakt{fk de

meest gewenste oplosslng moeten worden gekozen. Voor de Commtsste zal

daarbfJ lrr het algemeen $elden, dat zlJ alleen dan schrlftel{lk en

openbaar advtes aan bevoegd gezz;9 uttbrengt, tndten tussenttJdse

documenten gepubliceerd en ln de lnspraak gebracht worden.
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4 MILIEU.EFFECTR.âPPORIAGE BLI GRTNSOVERSCHRI.I.
DENDE Er.FEcTEN EN ALTERNATrptrpnt"l

Inleiding4,L

Hoewel de Nederlandse Commlssle voor de m.e.r. moet advlseren over
proJecten tn Nederland, bUlld dat er aan een toenemend aantal pro-

Jecten internationale aspecten verbonden z{n. Het gaat daarb{f ener-
ziJds om proJecten, waarvan de milieu-effecten ook in aangrenzænde
landen zullen optreden. AnderztJds gaat het om acttviteiten en alter-
natieven daan¡oor, die samenhangen met of van lnvloed zIJn op actM-
teiten ln aangrenzende landen. Hleronder worden ervartngen met derge-
ItJke proJecten weergegeven en worden knelpunten en aanbevelingen be-
sproken.

4.2 Ervaringen

ProJecten met grensoverschrfdende effecten
Een voorbeeld van een project met dutdeltJke grensoverschrtJdende ef-
fecten is de lrlectle tnn ofualwater dmr de NAIuI in olie- en gasre-
servolrs dte zich tot ln Duitsland uitstrekken (proJect t75al. Om de
milieugevolgen van het voornemen goed ln kaart te brengen moet het
studtegebted zich tot tn Duttsland uitstrekken en dlenen Dultse gege-
vens biJ de opstelltng van het MER te worden betrokken. Eenzælfde sl-
tuatie doet zlch voor btJ de uitbreidi:eg van de luclttløuen Maørsfficht
(proJect 12O), waardoor inwoners v¿Ln België en Duitsland een grotere
gelutdhinder zullen ondervinden. Door de nleuubouw electotgse Alumi-
nütm DelJzlJL (proJect 2721 zullen emtssies tot tn Duitsland worden
verspreid. BU de realtsatle van de stortplaats lanúgraaf (proJect
2281 dlent, gezlerr de rtchttng van de grondwaterstromen, rekenlng te
worden gehouden met een verspietdtng van bodemverontrefiigingen tot
ln Dultsland, als de isolatlevoorzieningen van de stortplaats nlet
goed werken.
Overigens ls er, behalve biJ het proJect DollarthøJen (proJect L261,
geen ervaring met een m.e.r. procedure voor proJecten ult de buurlan-
den, die in Nederland effect zullen hebben. Wel is het duideliJk dat
er trr de grensgebieden van de buurlanden grootschalige activitetten
worden gepland waarvan de effecten zlch tot l¡r Nederland uitstrekken
rnals biJvoorbeeld een aantal afualverwerkingsactiviteiten en de win-
ni4g van bruinkool in Duitsland, vlak over de grens met de provlncle
Limburg.

19 Met dank aan mr. J. Fùatelband en mr.dr. J.H. Jans
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4.3

ProJecten met grensovcrschr[dende actlvltelten en alternatleven
BU de Hqesrrctheldsspærl$n (proJect f4f) is er sprake van de aan-
leg van. een verblndtng .tussen Brussel en Amsterdam, waarbiJ verschtl-
lende tracees mogel{k z$n. Voor de verschlllende delen van het to-
tale tracé worden verschtllende m.e.r.-procedures $evoþd. DutdeliJk
ts dat bepaalde onderzochte tracees tn Nederland sommtge tracees ln
Beþe ultslutten en vlce versa. Afstemmtng over rnogeltJke tracees en
de milieu-garcþn daan¡an ls zeer gewenst, omdat anders het gevaar
bestaat dat mtlteu-tnformatle bU de afwegtng door de verschillende
landen vrtJwel geen rol zal spelen.
Ook btj het proJect annlq uan eqt bulstefdtg ûær transport üan
aardgas uar$ Noo¡"se gasueldøt met aanlandtng tn Nederland (proJect

288) ts sprake van grensoverschrtJdende actMteiten en alternatie-
ven. Omdat de bulsleidlng mogeltJk het Waddengebied doorkrutst, ls er
sprake v¿¡n een m.e.r.-pllchttge activttett op grond van de Nederland-
se m.e.r.-regeüng. Er ziJn echter meer mogel{kheden. 7â l<ArL ook ge-

kozen worden voor aanlandfng ltr België of ln Noord-Duttsland. De Com-
missie heeft tfi het advtes voor rlchtliJnen gewaagd ook een be-
schriJvtng te geven v¿ur de mogeliJke alternatlet/en tn Betgtë en
Dultsland.

WetteliJke voo\zieningen voor projecten met grens-
overschrijdende effecten en alternatieven

Grensovettchrfdende effecten
BU proJecten met grensoverschrtJdende effecten ls het belangrijk er-
voor te zlrrgeln dat de betrokken overheden en burgers tn het andere
land getnformeerd worden over de voorgenomen actlvlteiten en de te
volgen procedure en dat zlJ bovendten de gelegenheld kriJgen ln te
spreken. Dit betekent dat er een uitwlsseltng van lnformatle tussen
landen zal moeten plaatsvlrden en dat daartoe regels moeten worden
vastgelegd.
In het kader van de EG-rtchtliJn voor mllleu-effectrapportage ls aan
dtt punt aandacht besteed. Voþns artikel 7 van de EG-richtliJn voor
tnformatle-uthrlsseling¡ en consultatie bU m.e.r. voor acttvltelten
met grensoverschriJdende milleu-effecten, ts een lidstaat verplicht,
In geval er sprake ls van een proJect met aanzienltJke effecten ln
een andere lidstaat, dezæ lidstaat te lnformeren en van bepaalde ln-
formatie te voorzien. De l¡r het kader van de m.e.r. verzamelde lnfor-
matie moet aan het buurland worden doorgegeven op hetzelfde tiJdsttp
als dezæ [:formatie tn het elgen land openbaar wordt gemaalct. Deze

t¡rformatte dient te\¡ens als grondslag voor het er¡entueel noodzakeliJ-
ke overleg (consultatte) tussen beide staten.
De verschlllende EG-ltdstaten zlJn verpllcht bovengenoemd art. 7 trr
de nationale regelgevtng te verwerken.
De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne fWabm) bevat echter geen

kant en klare regeling voor de lnformattevoorziening bU m.e.r. voor
proJecten met grensoverschr{dende effecten. Wel ls de Nederlandse
regertng voornemens om de Wabm hterop aan te passen aan de richtliJn
van de EG.
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Overtgens kunnen, afgezten van de uttvoertng dte aan art. 7 van de
EG-rtchtltJn moet worden gegeven, burgers en overheldsorganen v¿ìn
buurlanden tnspreken b{ een Nederlandse m. e.r. -procedure.
Daarnaast wordt er door de Economische Commtssl-e^voor Europa van de
Verenisde Nattes (ECE) een verdrag voorberetd2ol in verband met
m.e.r. en grensoverschrtJdende effecten. Dezæ regeling gaat verder
dan art. 7 vatt de EG-richtltJn ondenneer gezler: het woege stadium
waarin het betreffende buurland dtent te worden geînformeerd en des-
gewenst actief betrokken b{ de m.e.r. Daarnaast ziJn er meer actM-
tetten m.e.r.-pllchtlg en zlJn er bepaltngen opgenomen voor evaluatle
achteraf.

Grensoverschr[dende ectlvltelten en alten¡tleven
Uitvoerlng van arttkel 7 van de EG-richtliJn zal vooral een oplosstng
bieden voor de tnformatte-uitwtsseltng btj proJecten met €lrensover-
schr{dende effecten. Hetzelfde geldt voor het tn voorberetdtng zlJn-
de ECE-verdrag. Een regeling voor lntematlonale m.e.r.-projecten met
grensoverschriJdende actlvlteiten en altematieven wordt hiermee ech-
ter niet gegeven. Het is momenteel niet mogelUk op grond van lnter-
natlonale en Europese wetgevtng een "lntegraal MER' voor een proJect,
dat tn feite irr een aantal landen moet worden uitgevoerd, voor te
schriJven. Nu ts het de vraag ln hoeverre het meenemen van alterna-
tieven, die gelegen ztJn tn andere landen, tn het kader van de Neder-
landse m.e.r. afgedwongen kan worden. In de aanbtedtngsbrief bg het
advles voor richtliJnen voor het MER Butsletdfng Waddengebled van de
Commtsste (proJect 288) wordt gesteld, dat *de mllleu-efrætapportø-
ge op grond tnn d.e Nederla¡tdse wetgeulng ln beglnsel actluttelten be-
teJt dle planûsu[rúen op grondgebteden" welke onder Ned.edandse Ju-
rlsdictte vcrllert- æ aønleg ûan een bulstetdttg op Dutts grondgeblcd
¿s nlet eert nøøÍ Nederlø¡tds recht m.e.r.-pllchtlge actttsttelL Wan-
neer echter een Duttse bufsleldlng als alternatlef kan worden fu-
schouwd ûær een Nederlands tacë (en dnt tqcê Is wel m.e.r.-pltch-
tþ nam Nederløttds recht), døn brergt naar tæt ærdeel uan de C,om-
mússre arL 41J eerste lfd. onder b uo;n de Wabm met zlch mee dnt æk
dlt alternatlef In besclauwlttg mæt usorden gerømerL" Noch tn de wet,
noch in de toellchtende stukhen ziJn aanw{zhgen te vlnden dat de te
beschriJven alternatleven per deftnitie op Nederlands grondgebled
moeten ztJn gelegen.
Onvoldoende samenwerking ln een vroeg stadium tussen de betrokken
landen kan er biJvoorbeeld toe lelden, dat elk land etgen alternatie-
ven ontwlkkelt zonder daarbtJ werkeltJk rekening te houden met de on-
derlinge afstemming. Tnlang dit waagstuk ntet ln regelgeving ts uft-
gewerkt, bestaat onduideliJkheid over de wtJze wa¿rrop met alternatie-
ven gelegen ln andere landen en de verzamelde lnformatte daarover
moet worden omgega¿ìn.

20 UNECE Draft Convendon on Envlronmental Impact Assessment ln a transboundaÐ¡ csntext.
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4.4 Knelpunten

Hoewel de Wabm geen bepaltngen ter zake bevat, ts tn de praktiJk wel
uttvoertng gegeven a¿rn art. 7 van de EG-rtchtltJn. De Minister van
VROM heeft biJ een aantal proJecten met mogeliJk grensoverschriJdende
effecten de betreffende documenten (startnotitie, rtchtl{lnen, MER)
aan ztJn Duitse ambtçnoot toegezonden om m eerr de mogeliJlirhetd te
bteden voor consultatle, onder andere biJ de Uttbretdtng Eemscqttale
(proJect 258). tnmlddels zun dan ook al enkele problemen b{' de tte-

formatle-utturtsseling tussen landen duideliJk geworden:

Identlflcatlc grensoverschrfdendc effecten
Niet alt{d zal aan het begtn van de procedure duidel{k ziJn dat er
sprake ts van mogeliJke grensoverschriJdende milieu-effecten. Soms
za,\ dlt pas ln de loop van de vooroverlegfase duideltJk worden, bU-

voorbeeld als gevoþ van het advies van de Commtssie voor de m.e.r.,
als gevoþ van lnspraak of zelfs pas btJ de opstelling van het MER
BtJ de m.e.r. huhtatøloz@ op de Er;ms Lu.m. de annleg úan cauer-
nes uoof" de opslog uan onrdgas (proJect I49) merkte de Commtssie ln
haar rtchtl{nenadvtes op, dat tn het MER ware aan te geven lrr hoe-
verre over het loztngsvoornemen consultatle met de Duitse overheden
znu of moest plaatsvlnden, b{fvoorbeeld in het kader van het Samen-
werkingwerdrag Eems-Dollard 1984.
BU de Westerschelde Oeueruæblndtng WOv) (proJect 1f4) is er pas
ttJdens de tnspraak op het MER van Beþsche z$de op gewezen, dat
biJ de aanleg van de V/OV rekentng moet worden gehouden met de milieu-
effecten van de aantrekktng van internatlonaal verkeer op doorgaande
routes door Belgrë en dat bU de tracékeuze de aanslutttng op de
Vlaamse wegenstructuur aandacht verdient.

Vertraglng
Het lijkt welhaast onvermiJdel{k dat een proJect met grensover-
schrtJdende effecten vertraglng op zal lopen, wanneer consultatle met
andere landen plaats moet vlnden. Relevante documenten zullen ver-
taald moeten worden, betrokken overheden zullen lngellcht moeten wor-
den over de procedure en venrolgens moeten de bekendmaktng en in-
spraalanogel{kheden worden georgantseerd. Daarna moet de verhregen
lnformatle gebundeld, vertaald en aan de Juiste tnstantie worden
doorgegeven. DutdeliJke regels en een coordlnerend orgaan op natio-
naal niveau liJken daarom wel nodlg¡.

Verschlllende m.e.r.-procedures
BtJ proJecten met mogeliJke grensoverschriJdende effecten is het van
belang het betrokken buurland ln een ?ß rr'r:oeg mogel$k stadlum te Ir-
formeren. Het Nederlands m.e.r.-systeem kent, tn tegenstelltng tot
dat van de buurlanden Belgtë en Dultsland, de fase van het bekendma-
ken van de startnotttte en het opstellen van richtl$nen voor het
MER op basls van tnspraak en advles. Dlt betekent dat de bekendma-
klng van het voornemen ln Nederland woeger plaatsvindt, dan tn de
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4.5

buurlanden. BU de regeling v¿ur tnformatte-uihvtsseling zal hiervoor
een oplosslng moeten worden gwonden.
Voor proJecten met grensoverschr{dende alternatleven ltgt dft veel
lngewikkelder. In zo'n geval zou het wensel{k zlfn een lntegraal MER
op te stellen, waarln alle alternatter¡en ttr de verschlllende landen
en de milieugevolgen daanran geliJkwaardtg naast elkaar gezet worden.
Behalve dat rtchtliJnen voor de lnhoud van het MER alleen ln de ne-
derlandse sttuatle worden opgesteld, verschilt ook de wlJæ waarop
het MER opgesteld en getoetst wordt tussen de verschtllende landen en
kent alleen Nederland een onafhankeltJk Commtsste.
Het belangriJkste probleem ls echter hoe de ln het kader van de 'l¡r-
tegrale m.e.r.' verzamelde lnformatle bU de besluitvormtng van de
verschillende landen over de acttvttett zal kunnen worden betroklcen.

Samenvattende conclusie

Voor proJecten met grensoverschriJdende effecten ts het uihvlsselen
van lnformatte ten behoeve van betrokken overheden en burgers van be-
lang. Nadere fnvuilfng van art. 7 vart de EG-richtltJn ts voor Neder-
land binnenkort te verwachten. Enkele problemen ten aantzlen van het
op elkaar afstemmen van verschillende procedures, moeten daarblf nog
opgelost worden.
Vanuit het milieubelang geredeneerd zou het mogeltJk moeten ztJn dat
alternatleven bulten de landsgrenzen onder de l¡r beschouwtng te nemen
altematleven kunnen worden begrepen. Ook het doel van m.e.r., het
verkrtJgen van een zn volledlg mogeliJk beeld van de mogel{ke
mllleuconsequenties, maakt dat belangrfjke alternatieven, ook aI zlJn
die gelegen op 'weemd grondgebled', ln beschouwtng¡ zouden moeten
worden genomen.
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Ir. A.J. van DiJk te Ubbergen
Drs. J.P,C. Dieleman te Schledam
Mr.ing. L.F. DoorduiJn te Lelden
Dr.ir. F. van Dorp te Rütihof/Baden - Zwltserland
Dr. J.M. Drees te Haarlem
Ir. J.H.A. Driessen te Stellendam
Dr. P.P.J. Driessen te NiJmegen
Ing. C.L. Eenkema te Tlnaarlo
Drs. H.C. Eerens te Utrecht
Ing. J. van Erkel te Dleren
Ir. M.J, Fabery de Jonge te Gorssel
Drs. E.W.J. Ford te Voorburg
'Ir. G. Gelderblom, gen.maJ. b.d. te Zoetermeer
Mr. P.WA. Gerritzen-Rode te Amsterdam
Prof.mr. P.C. Gilhuis te Ttlburg
Ir. P. Glasbergen te Bllthoven
Dr. G. Gonggrijp te Maarsbergen
Prof.dr.ir. J. de Graauw te Zoetermeer
Ing. H. Graeber te NiJmegen
Ir. G. Graldst te Doorn
Dr. A.J, de Groot te Grontngen
Ir. H.V.M. Hamelers te lry'ageningen
Ing. H. Hannessen te 's-Hertogenbosch
Dr.ir. H. Harssema te Renkum
Ir. W.J. Heijnen te Rozendaal
Prof. J. Helsen te Leuven
Drs. C.J, Hemker te Amsterdam
Dr.ir. Ch.F. Hendrtks te Vlaardingen
Dr. R Hercmans te Vilvoorde, Belgiê
G.F.W. Herngreen te Utrecht

Drs. J. Heuer te Haps
Dr. E.F. ten Heuvelhof te Amsterdam
Drs. D. van der Hoek te Bennekom
Prof.dr.ir. J. de Hoog te Wagentngen
Ir. C. HordiJk te Delft
Ir. Y.J.P. Horsten-van Santen te Nuland
Ir. L,H, Hulsman te Ermelo
Drs, RS. Hulst te Hoevelaken
Mr. A.H. IJlstra te Utrecht
Ir. P, Ike te Groningen
Mr.drs. J.H. Jans te Almere-Haven
Ing. RP.M. Jansen te Leidschendam
Dr.ir. J.M.A. Janssen te Wagenlngen
Drs. R Janssen te Amsterdam
Drs. A.L. de Jong te Amstelveen
Ir. J.P.G. van der Kamer te Arnemulden
Drs. RH. Kemmers te Rhenen
Ir. H.N. KerkdtJk te Gronlngen
Ir. W.F.J. Kersten te Vessem
Ir. À Kiestra te Boxtel
Dr.lr. A, Klapwijk te Bennekom
Drs. C.E. Kleyn te Maastrtcht
Ir. J. de Kontng te Apeldoorn
Prof.tr. J.H. Kop te Leersum
Dr.lr, I.W. Koster te Bennekom
Prof.dr. D.J. Kuenen te Lelden
Dr. Th.W. KufJper te Beilen
Ing. P. van Leeuwen te Berkel en RodenriJs
Ir. L,P.M. Linssen te Epe
Ing. A.J. I-oo te Gulpen
Ir. J.A. I.örz,lng te Rhenen
Drs. J.W'A. Lustenhouwer te Diemen
Dhr. C. van Maanen te Wormerveer
Drs. H.RJ. v. Maanen te Amsterdam
Dr.lr. ÀD. Maier c.i. te læiden
Ing. A.G. MeiJer te Emmen
Mr. F.J. MeiJer Drees te Haarlern
Ir. J. Me{ns te Halle (Belgtë)

Drs. RG. Mes te Utrecht
Ir. P.G. Meyer te Vught
Ir. C.A. Moerman te Huizen
Ir. N. Molenaar te Bilthoven
Drs. RH.J. Mooren te Ut¡echt
Ir. E. Mulder te Ugþelen
Drs. J.L. Mulder te Heemskerk
Ir. J.H.C. Mûlschlegel te7*lst
Ir. K. NiJe te Amersfoort
Ir. C. NiJhof te læiden
Drs. J.P.J. NiJssen te Leiden
Ing. P.M. Peeters te Haarlem
Ing. A.H.P.M. Raaymakers te Schiedam



Ir. B. Radema te Rotterdam
Ir. P. van RangelrootJ te Letden
Drs. M.J.S.M. Reynen te Buurmalsen
Ir. H. Rogaar te \ñ¡agenlngen
Ing. C. Roos te Apeldoorn
Drs. J. Rooth te Utrecht
Ir. E.Ph. rI. de Rulter te Nootdorp
IlÁr. D. Samkalden te Amsterdam
Ir. M. Schtlperoord te Rotterdam
Dr.tr. T. Schnelder te Soest
Ir. RG. Schölvlnck te Bergen
Dhr. N.B. Schomaker te Ctnclnnaü (Verentgde Staten)
Ir. P.T. Schure te's-Hertogenbosch
Drs. À,{. Setn te Ede
Drs. .{.HJ.T. Stepman te Vught
Dr.tr. K.'lñ¡. Smtlde te Ha¡en (Gr.)
Ir. J,C. Stans te Moordrecht
Ir. B.L. Stassen te lælystad
Ing. L. Sterkman te Dordrecht
Ir. P.B.M. Stortelder te l-elystad
Ir. D. S{rnons te Amsterdam
Ir. H. Teertnk te's-Hertogenbosch
Ir. J, Terrnorshulzen te Berkel en Rodenrls
Ir. F,H. r¡an Tol te l-elderdorp
Dr, W.A.M. den Tonkelaa¡ te Voorburg
Ir. H. Vaessen teTa¡enaar
Ing. H.J. r¡an Veen te Beekbergen
Ir. A.F. fn 't Veld te Warnsveld
Ir. J.J, Vermeyden te l-elden
Prof.dr.l¡. A. VernrtJt te Zoetermeer
Dr.tr. C.W. Verslu{s te's-Granenhage
Ir. A.\[¡. r¡an derVlles te Dordrecht
Ir. .J.L.M. van der Voet te Flhenen
Prof.dr.lr. G.D. Vogels te NtJmegen
Ir. J,H. Voorburg te Rtrenen
Ing. F. van Voorneburg te Apeldoorn
Ir. L.J.T. de Vreede te Grave
Drs. N,PJ. de Vrtes te Gronlngen
Ir. P. Vr{landt te Utrecht
Prof.ir. M.J. Vroom te Wagenf¡rgen
Prof,tr. J.J, van der Vuu¡st de Vrles te Aerdenhout
Prof.dr. V. \[/esthof[ te Groesbeek
Drs. S.E, van Meren te Bennekom
Ir. A.L.J, WJnhoven te Arnhem
Ir. J.J. van Wlligenburg te Amsterdam
Ir. F.J. Zandvoort te Hendrlk ldo Ambacht
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BTJLITGE 3

Samenstelling van prestdtum en secretariaat

Voorzltter
Plaatsvervangend voorzltters

Algemeen sçcretarls
Plaatsvewangend s€cretarls
AdJunct-secretarls
Documentallst/werþroepsecretarls
Werþroep secretarissen

Ofllcemanager
Plaatsvervangend of llcemanagpr
Secretaresses

Administraüef medeu¡erkster

Btbltotheekmedewerker
Systeem-/netwerkbeheerder
F lnancleel admlntstratlefmedewerker

: dr. H. Cohen
: lr. J. van Dixhoorn
: drs. H.G. Ouwerkerk (tot I november 1990)

dr. J.Th. de Smidt
i¡. K.H. Veldhuts

: drs. J.J. Scholten
: lr. RI. SetJfers
: drs. H. Hulsman
: drs. M. Odtjk
: drs. M. Buttçnkamp

lr. M.P.T.M. de Cleen
drs. M. van Eck
drs. RL.J.M. Klerks
mr. E. van Rosmalen
drs. R,{.^A. Verheem

: M.C.F. Bekkers
: J, van Oudbroekhuizen-de Leeuw
: E.M. van BroeckhuiJsen

.4,.M. de Bruyn-Hncc
A. van't Ende
Y. Haasbroek
M.F.B. Huwaë
P.B.N. Matttaputty
B. Schfpper
J.M. Smiet-Heynran

: S.M. van Neerbos
B. Schouten

: P. Sanchez
: J. Artaans
: M. Stamatlou

Voorts verrlchtten ln l99O secretârlaatswerkzaamheden voor m,e.r.-proJecten: drs H.C. Chrlsterus,
lr. LJ. Goudswaâ,rd, G.W.F. Hemgreen, drs. J,G. ten Houten, lr. R Rense, drs, M,J. Visschers,



BIJLI\GE 4

Overztcht van çrantallen pro¡ectenll per (hoofdJcategorie
het Besluit m.e.r."¡: stand van zaken per 3l december f 99O.

als onderscheiden in

15 waterwlnnlng of -opsl¡g

16 ontgrondingen

17 fosslele brand-
stoffen

l8 afualstolïenverwerlrrlng

19 verwerking chemisch afual

/afgewerkte olie

20 bedriJventerreinen

2L g¡rote tndustrlële
proJecten

22 elektrtcttettsopwekktng

23 opslag/bergtng,/verwtJderlng
radloacüef afral

25 op-/overslagvloeibaar
aardgas

26 steenkoolvergassings/
-llquefacüebedriJven

nr. omschr{vlngvan de

þoofd)categorte

O vrtJwtlltge m.e.r.

I wegen

2 railverbindingen

3 vaarwegen

â
4 havens-l

5 kunstmaüge ellanden

6 luchthavens

7 mllltatre tereirien

I butsleidlngen

A
I landtnrtchttng'l

lO openluchtrecreaüe

ll woningbouw

12 diJken/dammen en
stormvloedkertngen

13 landaanwinning, indijking
en droogmakeriJen

L4 petlwtJztgtngen

aantal proJecten:

tot l99O in l99O

24 hoogspanniregsletdingen

27 tntrekkingaanwtJztng
(Staats-) natuurmonument

I ProJecten waarover de Commissle m.e.r. advlseerde. ProJecten tiJdens het intertmbeleid ziJn niet tn dit
schema opgenomen. ProJecten, waarbiJ de Commissle advÍseerde over ontheflìng van de m.e.r.-plicht, zljn wel
inditschemaopgenomen.Aangezien sommige proJectenbovendienmeerderecategorieënbesluiten (kunnen) om-
vatten, komt het aantal grtJze blokJes niet overeen met het aantal uitgebrachte advlezen.

2 Staatsblad 278,20 mei 1987.
3 De toetstng van het rapport over de Dollardhaven (proJect 126) ts hierbiJ als MER gerekend.
4 Ten behoer¡e van de ovenichtelUkheid van de lndellng worden hlertoe ln dft schema de landinrlchdngspro-

Jecten gerekend, waarbtJ de Commissie het HElP-rapport inhoudelijk heeft bezien in het licht van de crite-
rla die daarvoor het kader van de m.e.r, gelden (op grond van de besluiten rond de motie-Van Noord over
m.e,r. en landinrichting).
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2

2

2

6

4

28

2

2

I

I

4

I

I

2

I

I

I

I

4

3

2

5

2

68

I

3

4

I

I

2

3

26

I

2

3

2

2



BI-ILI\GE 5

LiJst van door de Commisste voor de milieu-effectrapportage
in 1990 uitgebrachte advlezen

Project
numrner

199()

186 Toetsingsadvies over het mllieu-effectrapport gollbaan'Hetklle ' te Hengelo (Gld.)
SJanuari l99O ISBN 9O-5237-1lO-5

247 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport Integraol PIan Nætd;a¡td Rottetd,rrm
9Januari l99O ISBN 9O-5237-lO2-4

2IoA Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding Eemscentrale
l2Januari l99O ISBN 9O-5237-lO9-1

246 Toetsingsadvles van het HElP-rapport van de rullverkaveling Baarle-Nassau
lSjanuari l99O ISBN 90-5237-097-4

26,0 Advtes voor richtliJnen voor de lnhoud van het MER Bedrijventerrein Heierhætn (Venlo)
25Januari 199 ISBN 9O-5237-l2l-O

170 Interim-toetsingsadvies milieu-effectrapportage Westottdureg Amstetdatn (.A'5) en høJduegennet regio
Schipho¿
26Januarl l99O ISBN 90-71887-77-4

259 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het MER Grootschalige verwerkingsinrichting voor autowrak-
ken te Oosterhout
2 februarl l99O ISBN 9O-5237-l l8-O

229 (Aanvullend) advies voor richtltjnen voor de Inhoud van het MER Composteerinrichtin¡l annex overlaad-
station Purmerend-Il
2 februari l99O ISBN 90-5237-066-4

120 Aanbevelingen voor de uitbreiding van de aanvullende rlchtlijnen voor de inhoud van het aanvullend MER
' Uitbreídbg l:tchtltotxn Maaslrícht
I februari l99O ISBN 90-5237-125-3

263 Advies voor rtchtliJnen voor de tnhoud van het MER Ethylberzeen- en styreenfabrieken Dow Benelux te
Temeuzen
13 febmari l99O ISBN 90-5237-119-9

252 Advies voor richtlijnen voor de tnhoud van het MER Broerlus Bodemsanering B.V.
16 februari l99O ISBN 9O-5237-Il7-2

236.

184

254

Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het MER Shredder Born
2O februari l99O

Toetsingsadvies over de inhoud van het MER Stortplaats Lickebaert
2l februari l99O

Advies voor richtli¡nen voor de inhoud van het MER Stevol-ontgrindingen
22 februart l99O

Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het MER Ecogrtnd Dordrecht
27 februart l99O

ISBN 90-5237-126-l

ISBN 90-5237-t23-7

ISBN 90-5237-115-6

266
ISBN 90-5237-L20-2



L72

26t

26,4

2ll

269

271

267

26.2

272

249

276

270

23t

2t2

26,4

274

26,6

276

27A Toetsing HElP-rapporten landlnrlchtlngsprojecten aan m.e.r.-criterla
2Tfebruart l99O ISBN9O-5237-L29-6

Toetslngsadvtes over de tnhoud van het MER Stadsgewestpark NoorddiJk (Grontngen)
2 maart l99O ISBN 90-5237-062-l

Advles voor rlchtltJnen voor de fnhoud van het MER Herontrvtkkeling Schevenlngse Haven
5 maart l99O ISBN 90-5237-116-4

Advtes voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het MER Golfbaan waterwlngebted Tllburg
16 maart l99O ISBN 9O-5237-l3l-8

Toetsingsadvles over de tnhoud van het MER Composteerinrichttng Amersfoort
29 maart l99O ISBN 9O-5237-l4l-5

Advtes voor rtchtliJnen voor de lnhoud van het MER RiJksweg 58, gedeelte SchoondiJke - Sluts
29 maart l99O ISBN 9O-5237-f 3O-X

Advtes voor rlchtliJnen voor de fnfroi¿ van het MER Logisdek Park Ossendrecht
29 maart l99O ISBN 90-5237-136-9

Advles voor rtchtliJnen voor de lnhoud van het MER Graan-, gras- en mestdnrgertJ Planta Koea te Anger-
lo
29 maart l99O ISBN 9O-5237-L24-5

Advles voor rlchtliJnen voor de i¡rhoud van het MER COTWeerterheide
5 april l99O ISBN 9O-5237-127-X

Advtes voor rlchtliJnen voor de inhoud van het MER Nieuwbouw electrolyse Aluminium Delfztjl B.V.
5 aprtl l99O ISBN 90-5237-142-3

Advles voor rlchtliJnen voor de l¡rhoud van het MER Mestcomposterlng CNC te Mtlsbeek
(gemeente Gennep)
Saprtl l99O ISBN9O-5237-132-6

Advles voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het MER 38O kV hoogspanntngsletding Zwolle - Meeden
lO aprtl l99O ISBN 90-5237-134-2

Advles voor rlchtlljnen voor de inhoud van het MER Gollbaan Stema
ll aprtl l99O ISBN9O-5237-138-5

Toetstngsadvies over de lnhoud van het MERWontngbouwlocatle Purmerend
lTaprtl l99O ISBN9O-5237-128-8

ToetsÍrgsadvtes over de lnhoud van het MER Uitbreidtng stortplaats Zoetermeer Noordwest
ISBN 90-5237-143-l19 aprtl l99O

Advles voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het MER Structuurschema LNO
24april l99O ISBN9O-5237-133-4

Advles voor richtliJnen voor de inhoud van het MER Zuid-Weststructuur 's-Hertogenbosch-Vught
27 aprtl l99O ISBN 90-5237-137-7

Advtes over het verzoek om onthefflng van de plicht tot uitvoering van milleu-effectrapportage Rijks-
weg 59, gedeelte Rosmalen - GefIen
7 met l99O ISBN 90-5237-r/16-6

Advles voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport Læaties b¡SW onderlaudsbagger-
spæIe Zid-Hdlond.
lO met l99O ISBN 90-5237-147-4
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279 Advtes voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Grootschaltge mijnsteendempingen
ln het Waal-Eemhavengebled in Rotterdam
lO met l99O ISBN 90-5237-lß-7

2AO Advles voor richtllnen voor de l¡rhoud van het MERAfualberglng Schlnnen - Spaubeek
l l met l99O ISBN 9O-5237-144-X

289 Advtes voor richtliJnen voor de tnhoud van het mllleu-effectrapport Golfbaan GendersteiJn te Eersel,
Veldhoven en Vessem ISBN 90-5237- 159-8
22 met l99O

2A2 Advles voor richtliJnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Archeologisch themapark 'Archeon'
gemeente Alphen a/d RiJn
28 met l99O ISBN 90-5237-160-l

28'4 Advles voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport Compostfabrtek Noord-Ltmburg
I Junt l99O ISBN 9O-5237-l5O-4

285 Advles vmr richtliJnen voor de inhoud van het mtlleu-effect¡apport Hulsvuilc.entrale AM Boekelermeer
Alkmaar
r Junt l99O ISBN 90-5237-152-0

t70 Integraal toetslngsadvies milieu-effectrapportage Westrandweg Amsterdam (45) en hoofdwegennet regio
Schiphol
rjuni r99O ISBN9O-5237-162-8

l3O Toetsingsadvies over de inhoud van de aanvulling op het milieu-effectrapport Storþlaats "De Dolten"
te Nljehaske Noord
Sjunr l99O ISBN9O-5237-153-9

lA2 Toetslngsadvies over de lnhoud van het milieu-effectrapport GAVI Zuid-Holland \ilest
ISBN 90-5237-135-O6Juni l9SO

2O5 Toetstngsadvles over de lnhoud van het milieu-effectr¿pport VefTech-i¡rstallatle voor de verwerking van
zulverlngssllb te Apeldoorn
Sjunt l99O ISBN 90-5237-155-5

292 Advtes over het verzoek om ontheffìng van de plicht tot ultvoertng van milieu-effectrapportage inzake
zulverlngs slibverbrandings lnstallatle Dordrecht
Sjunr l99O ISBN9O-5237-164-4

lt2 Advles voor richtliJnen voor de tnhoud van het aanvullend milieu-eflectrapport Won$ngbouwlocatie Am-
sterdam Nleuw-Oost
Tjunr l99O ISBN9O-5237-156-3

ll4 Toetsingsadvles over de l¡rhoud van het milieu-eflectrapport Westerschelde oeververbindtng
llJunt l99O ISBN9O-5237-157-I

251 Toetsingsadvles over de inhoud van het milfeu-effectlapport Cluster-West
l3Junt l99O ISBN 90-5237-151-2

257 Toetslngsadvles over de tnhoud van het milieu-effectrapport Gollbaan Valkenburg
lSJunt l99O ISBN 9O-5237-158-X

288 Gutachten zu den Rfchtlinien zum Inhalt des Umweltverträ¿¡ltchkeltsprüfberichts 'Das Arilegen eítær
RofuIe|lung durch dr:.s Wattengebie(
l4juni l99O ISBN 90-5237-180-6

288 Advles voor richtlijnen voor de inhoud vari het milleu-effectrapport Butsleiding Waddenzee
ISBN 90-5237-l4A-214Juni l99O
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2A7 Advtes voor rlchtl{nen voor de tnhoud van het mllieu-effectrapport 38O kV hoogspa.nntngslfJn Meeden -
Eems
2OJunI l99O ISBN 90-5237-167-9

2a6 ,{dvles voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport Dteplnffltratte Zutd-Holland
22Junt l99O ISBN 9O-5237-l6l-X

l75A Advtes voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het mllleu-efrectrapport Dtepinfìltratte NAIVÍ

Sjult 1990 ISBN 9O-5237-l7o-9

29O Advles voor rtchtliJnen voor de lnhoud van het mtlteu-eflectrapport Beletdsplan Drtnk- en Industrlewa-
tervoorzlenlng
lSJult 199O ISBN 9o-5237-t6;9-5

2Ag ¿{dvtes voor rfchthJnen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport Stortplaats Hoge Nespolder
lSJulr l99O ISBN 90-5237-173-3

293 Advles voor rlchtllJnen v(x)r de lnhoud van het mllleu-effectrapport Zandwtnntng en hercultivering te
Kekerdom
20lulr l99O ISBN 90-5237-166-2

277 Advles voor rlchtl{nen voor de tnhoud van het mllleu-effectrapport Stortplaats Spinder
ßJuü r99O ISBN 90-5237-139-3

2æ loetslngsadvles over de lnhoud van het milieu-eflectrapport BedrtJventerreln Helerhoer¡e
25Jull l99O ISBN 90-5237-174-l

2At Advles voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het milleu-effectrapport Afualverwerktng Oost-Veluwe (Wtlp)
26Julr l99O ISBN 90-5237-149-0

294 Advles voor rlchtüJnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport Gollbaan 't Hout te Breda
27Jult l99o ISBN 9o-5237-l7l-7

227 Toetslngsadvles over de tnhoud van het mllleu-effectrapport OpslagJaroslet Budelco B,V.
3 augustus l99O ISBN 9O-5237-LZA-4

288 Advtcc cnncemlng g¡uidelines on the content of the Envlronmental Impact Statement for the construction
of a plpeltne through the Wadden area
Gaugustus l99O ISBN9O-5237-L79-2

t98 Toetslngsadvtes over de lnhoud van het milieu-effectrapport Gelntegreerde afualverwerktngstnrichtireg
\[rtJster
l6augustus l99O ISBN 90-5237-177-6

296 Advtes voor rlchtltJnen voor de fnhoud van het milieu-eflect¡apport Baggerspecle bergfngslocaüe Ke-
telmeergebted
24augustus l99O ISBN9O-5237-172-5

29A Advtes voor rlchtliJnen voor de fnhoud van het milieu-effectrapport Uttbreiding stortplaats Uden
2Saugustus l99O ISBN 90-5237-185-7

2O8 Toetslngsadnles over de trhoud van het milieu-eflectrapport Reststoffenverwerldng Boeldershoek
2Taugustus l99O ISBN9O-5237-166-O

29I Advles voor rlchtliJnen v(x)r de tnhoud van het mflieu-effectrapport over het tweeztJdig gebrutk van de
Zwanenburgbaân op de luchthaven Sctriphol
28 augustus l99O ISBN 9O-5237-lV-7

Advies over het verzoek om ontheffing van de m.e,r.-plicht Toelattng Ca¡bo SEA ollehoudende boorvloel-
stofÍen
5 september l99O ISBN 9O-5237-lA2-2

304

Brjlage 6,blz.4



303 Advles over het verzoek om onthellìng van de plicht tot uitvoertng van mllleu-effectrapportage inzake
het plan'Het Goese Meet'
13 september l99O ISBN 9O-5237-lAl-4

301 Advtes voor richtliJnen voor de lnhoud van het milleu-effectrapport Reallsaüe reelonale grofvutl-
storþlaats ln het zr¡ldwestelijke deel van de provtecie Noord-Holland
l8 september l99O ISBN 90-5237-183-0

296 Advles voor richtliJnen v(x,r de tnhoud van het milleu-effectrapport Modtffcatfe rafûnadertJ Shell
Pernls
2l september l99O ISBN 90-5237-186-5

229 Toetsingsadvles over de lnhoud van het milleu-effectrapport Composteerlnrichttng Purmerend
21 september l99O ISBN 9O-5237-l9O-3

273 Advles voor rfchtlljnen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport Uttbretdfuig energlec€ntrale Maas-
vlakte
I oktober l99O ISBN 90-5237-188-l

299 Advtes voor richtliJnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport Bouwlocatle Amersfoort
5 oktober l99O ISBN 9O-5237-189-x

n2 Advies over het verzoek om ontheflìng van de plicht tot uttvoerlng van milleu-effectrapportage Pluim-
veemest lægro B.V. te Asten
3 oktober l99O ISBN 9O-5237-LA7-3

226 Toetstngsadvtes over de lnhoud van het mllieu-effectrapport Baanverleggingctrcutt Zandvoort
17 oktober l99O ISBN 90-5237-176-8

3O5 Advles voor rlchtl{nen voor de l¡rhoud van het mllieu-effectrapport AfualverwtJderlngstnrtchtlng SOW-
CAWMertngiermeer
8 oktob€r l99O ISBN 9o-5237-tgl-I

193 Toetslngsadvles over de tnhoud van het milieu-ellectrapport PAP{I Utrecht
24 oktober l99O ISBN 90-5237-193-8

306 Advies voor richtliJnen voor de inhoud van het mllleu-effectrapport Herontg¡rondlng en þer)inrtchttng
van het gebied Osen (gemeente Linnen)
26 oktober l99O ISBN 9O-5237-192-x

160 Toetslngsadvies over de tnhoud van het milieu-effectrapport Waterbeheer Veerse Meer
26 oktober lggO ISBN 90-5237-198-9

3OO Advles voor rlchtltJnen v(x)r de tnhoud van het mllleu-effectrapport biJ corridorstudie Amsterdam-
Utrecht
30 oktober l99O ISBN 90-5237-197-0

n7 Advles voor rlchtlijnen voor de tnhoud van het milleu-eflectrapport RiJksweg 14, Verlengde Landschei-
dtngsweg
3l oktober l99O ISBN 90-5237-199-7

297 Advtes voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het mllleu-eflectrapport Uitbreiding filterpersinstallade
Heerenveen
9 november l99O ISBN 9O-5237-176-X

3O8 Advles voor rlchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Ba€gerspecledepot Hollandsch Diep
9 november l99O ISBN 9O-5237-L94-6

Toetsingsadvles over de tnhoud van het mfüeu-effectrapport Ethylbenzeen- en Styreenfabrieken Dow Be-
nelux te Terneuzen
l9 november l99O ISBN 9O-5237-2OO-4

L

263
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3Og Advtes voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mileu-effectrapport Ontgrondlngenplan Llrnburg, deel-
plan grtnd, beton en metseÞ¿nd
19 november l99O ISBN 90-5237-196.-2

3ll Advles voor rtchtltJnen voor de lnhoud van het milleu-effectrapport Golfbaan Herfte-WtJthmen, Zwolle
2O norrcmber 1990 ISBN 9O-5237-L9*4

3lO Advles voor rlchtl{nen voor de inhoud van het mllleu-eflectrapport Beleidsplan baggerspecle Gelder-
land
26 nor¡ember l99O ISBN 90-5237-203-9

191 Toetstngsadvtes over de inhoud van het milieu-effectrapport gollbaan "De Witdonk" te MeiJel/Roggel
7 december l99O ISBN 90-5237-168-7

l9OA Advtes voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport Mestverwerkingstnstallatie Kronen-
bergerhetde B.V.
12 december l99O ISBN 9O-5237-2Ol-2

312 Advtes noor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mtlteu-effectrapport Compostertngsinrtchtlng Alphen aan
den RtJn
19 december l99O ISBN 90-5237-206-3

28.2 Toetstngsadvles over de inhoud van het mllleu-effectrapport Archeolog¡fsch themapark 'Archeon' gemeente
Alphen aan den RtJn
2odecember l99O ISBNgO-5237-2lO-l
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BIJLAGE 6

Overzicht van procedures: stand van zaken per 31 december 1990

LEGEND¡': niet onder wettelijke m.e.r.-plicht gestart
onder wettelijke m. e. r. -plicht
(voorlopig) gestopt
tijdens interim-beleid (tot mei 1986)

Project

lOl Oeververbinding Rotterdam (2e Benelux)
Blankenburgtunnel

lO2 Baggerspecieberging (Slufterdam)
1O3 Grevelingenmeer zoutof zoet
lO5 StrandvlaktelJmuÍden
1O7 Compagniesoefenterrein Ginkelse heide
lO9 Zuiveringsslibplan Zuid-Holland
111 C2-deponie op de Maasvlakte
I 12 Amsterdam Nieuw-Oost
I l2aA¡nsterdam Nieuw-Oost eerste fase
I 13 Provinciaal afualstoffenplan Drenthe
I 14 Westerschelde oeververbinding
I l5 Gasontzwavelingsinstallatle Emmenr I

116 Geluidhinderrecreatie Breda
117 Atualstortplaats Midden¡Jsseil
1 18 Kampeer-/watersportcentrum Broekerhaven
I l9 Ontgrondfngenplan Noord-Brabant
12O Uitbreiding luchthaven Maastricht

Nader rapport
Aanvullend MER

l2l Luchtscheidtng/mengstation Ommen' I

123 Opslag en verwerking radfoactíef afual
Locatiegebonden (PZEM-terref n)
l,ocatie Sloe

I25 Baanverlenging luchthaven Eelde
126 Dollarthafenprojekt Emden' I

127 Rijksweg 35/36 Zwolle - Almelo þ Vriezenveen)
128 HELP Melderslo
129 Eenheidsoefenterrein'De Haa¡'

I Milieu-invloedenrapport (MIR).

2 Dit proJect vindt zijn vervolg in project 256.
3 Milieu-invloedenrapport (MIR).

4 Toetsing' Zusammerdassende (Imwelütntersuchrttg'.
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Project

l3O Afualstortplaats'De Dolten' (Ntjehaske)

131 Rijksweg 57 op Walcheren
132 RiJksweg 16 biJ Rotterdam- |

133 Nadere regelen ollelozing offshore mijnbouw
134 Stort zulverlngsslib Slufterdam
135 Hemwegcentrale-8 Amsterdam
136 Afi¡alverwerking stadsgewest Den Bosch
I 3 7 Toetsingscriterium ondergrondse opslag radio -

actief afual
138 Eenheidsoefenterrein'Groote Veld'
139 Amer-9 kolencentrale Geertruldenberg
14O Provinciaal afr¡alstoffenplan Noord-Brabant
14 I Hogesnelheidsspoorlijn PariJs - Amsterdam
142 Stormvloedkering Nieuwe Waterweg
143 Afualberging TDF lofìne
144 Uitbreiding natuurpark'De Efteling'
145 Kolenreststoffenberging Flevocentrale
146 Provinciaal afualstoflenplan Noord-Holland
147 Rijksweg A3O / Recreatieplas 'Maanderbroek
148 Vrrbranding zuiveringsslib Oost-Brabant
L49 Tnwtwalerlozing op de Eems
153 AfualverwerkÍngslocatie'De Marsen'
154 Grondwaterwinnireg Alblasserwaard/Vijfheerenl.
I 55 Uitbreiding afualstortpla'ts Geldermalsen
156 HELP Rossum-Oost
I 57 Oppervlaktedelfstoffenwinning lJsselmeer
158 Regionaal ontgrondingenplan Noordzee
159 Provlnciaal afualstoffenplan Limburg
16O Waterbeheer Veerse meer
16l Keersluls Ramspol
162 R{kswegASO
163 Stortplaats Heiloo
lô5 Afualverwerkingsinstallatie-West Amsterdam
166 Golfbaan'De Utrecht Hilvarenbeek
167 Centrale slibverbranding Zutphen
168 Golfbaan l,ochem
169 Afualverwerkingslocatie ARCG/Westerkwartier
l7O Westrandweg/Hoofdwegen reglo Schiphol
l7l COT-mtnus Havelte
172 Stadsgewestpark NoorddiJk Groningen
173 Polypropeenfabriek DSM Geleen
I74 HELP Baarderadeel

5 Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel van de m.e.r.-procedure voor het Integraal plan Noordrand
Rotterdam (prolect 242).
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Project

l75a Diepinûltratie NAM in Zuidoost-Drenthe
t 76 Afualverwijdering Zuidoost-Brabant (stazob)

177 Afualstortplaats regio Arnhem
179 Afualstortplaats Velsen
l8O "NeeltJe Jans"
l8l Slibplan Noord-Holland
I 82 Afualverwerkingsinrichting Zuid-Holland West
183 Wegverbtnding Zutphen - Deventer - Raalte
184 Afualberging Lickebaed
185 Zuiveringslibplan Flevoland
l86a Golfbaan 'Het 7ælle' Hengelo
187 Afualstortplaats Nauernasche polder Zaanstad
188 Shredder Zaanse Schroothandel b.v.
l90a Mestverwerking Konenburgerheide te Sevenum
l9la Gollbaan 'De Witdonk' MeiJel/Roggel
192 Plan bouw- en sloopaftal Zuid-Holland
193 Provinciaal afualstoffenplan Utrecht
194 Golfbaan'Sybrook' Enschede
196 Golfbaan'Scherpenberg' Apeldoorn
198 Afualverwerkinginrichtlng Wijster
199 Diepinflltraüe Overveen
2O3 Golfbaan Zeddam
2O4 Golfbaan Ambt Delden
2O5 VelTech-installatie zuiveringsslib Apeldoom
2O7 Kolenvergassing Buggenum
2O8 Reststoffenverwerking Boeldershoek
2O9 Draaitrommeloven-9 biJ AVR-chemie
2l0aGolfbaan Rosmalen
2 I I Composteerinrichting Amersfoort
2 I 2 Afualstortplaats Zoetermeer-Noordwest
215 Afualstortplaats 3e Merwedehaven
216 COT Ermelo-Noord
2 I 7 Industriezandwinningsplan Gelderland, fase 2
2 l8 Themapa¡k'Diamonda' Lelystad
2 19 Berging miJnbouwreststoffen NAM
22O Verdringing Mg-houdende pekel zoutcavernes
221 COT/E(]rfOirschot
222 Eudrodrôme/Akzodrôme A¡nhem (Hutssen)
223 Afualstortplaats Weert
224 Afualstortplaats Linne/Montfort -
225 Afualverwerkingslocatie Moerd¡ko I

226 Baanverlegging circuit Zandvoort

6 Deze procedure werd opgeschort in añvachting van de resultaten van een locatieker:ze-m.e.r. (project 251).
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ProJect

227 Berging/verwerktng ¡aroslet bij Budelco
228 Afi¡alstortplaats l-andgraaf
229 Composteerinrtchting/overlaadstation

te Purmerend
23O DOP Oostabtspolder
231 Wontngbouwlocatie Purmerend
232 Sporenuitbreiding Zwolle - Amersfoort
234 Sportcentrum OisterwiJk
236aShredder Born
239 Uitbreiding ARN Beuningen
24O RiJksweg 6l Terner:zen - Ter Hole
24 I Provinciaal afualstoffenplan Flevoland
243 l¡catiekeuze baggerspeciestort Zeeland
244 Sh¡edderinstallade's-Gravendeel
245 Mestverwerking Dordrecht
246 HELP Baarle-Nassau
247 lntegraal plan noordrand Rotterdam
248 l^andeliJke richtltJnen baggerspectedepots

249a Mestcomposteririg CNC te Milsbeek
25O Mestverwerking'Promeqt' Helmond
25 I Locatiekeuze afualverwerktng West-Brabant
252 Broerfusbodemsanerlng
253 Industrlezandwinning GeertJesgolf (Gld.)

254 Stevol-ontgrlndlngen
255 Afualstortplaats Wambach-groeve
256 Afualverwerkfngsinstallade Fùamelerveld

257 Gollbaan'Euverem' Valkenburg (L.)

258 Uitbreiding Eemscentrale
259 Sh¡edder te Oosterhout
26O BedrtJventerrein Helerhoetse te Venlo
261 Her¡nhvikkeling haven Schevenlngen
263 Ethylbenzeen-/sgreenfabrlek Dow Benelux
264 Structuurschema LNO
266 Baggerspecieverwerking Ecogrind Dordrecht
267 Graan-, gras- en mestdrogerij

Planta Koea te Angerlo
268 Golfbaan waterwingebied Tilburg
269 RiJksweg 58, gedeelte Schoondijke - Sluts
27O Golf resort hotel Stema te Bergen
271 LogistiekparkOssendrecht
272 Nieuwbouw Electrolyse Aluminium DelfziJl B.V
273 Uitbreidfu:g energiecentrale Maasvlakte
27 4 Zuídwest-structuur's-Hertogenbosch - Vught
275 38O kV Hoogspanningsleiding Zwolle - Meeden
276 Locaties berging ba€gerspecie Z-Holland
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ProJect

277
279

280
281
242

243
244
286
28,6

247
288
289

290
29r
293
294
295
296
297

Stortplaats Spinder
Grootschalige m{nsteendumptngen Waal-,/Eem-
havengebied Rotterdam
Afualberging Schinnen-Spaubeek
Afi¡alverwerking Oost-Veluwe fWilp)
Archeologisch themapark Archeon
te Alphen aan den RiJn
Stortplaats Hoge Nespolder te Zwijndrecht
Compostfabriek Noord-Llmburg
Huisvuilcentrale AVI Boekelenneer Alkrnaar
Diepinfiltratie Zuid-Holland
38O kV hoogspanningsli¡n Meeden - Eems
Buisleiding Waddenzee

Golfbaan GendersteiJn (Veldhoven c.a.)
Beleidsplan Drink- en Industriewatervooniening
Ttveezijdig gebruik Zwanenburgbaan Schiphol
Zandwinntng en hercultiverlng te Kekerdom
Golfbaan't Hout te Breda
Bergingslocatie baggerspecie Ketelmeergebled
Modifìcatfe raflìnaderiJ Shell Pernis
Uitbreiding fllterpersinstallatfe en rfoolwater-
zuiveringsinstallatie te Heerenveen
Uitbreiding stortplaats Uden
Bouwlocatie Amersfoort
Corridorstudle Amsterdam - Utrecht
Regionale groÂruilstortplaats zuldwest N-Holland
Afu alverwijderingsinrichting Wie ringermeer
Herontgronding en (herlinrichting gebied Osen
Rijksweg 14, Verlengde Landscheldfngsweg
Baggerspeciedepot Hollandsch Diep
Provinclaal ontgrondingenplan Llmburg
Beleidsplan baggerspecfe Gelderland
Gollbaan Herfte - WiJthmen te Zwolle
Composteringsinrichting Alphen a/d Rijn
Polyetheenfabriek DSM
Slibontwaterlng oosteliJke mijnstreek
GFT-composteerinrichting Moerdijk
PAP Friesland
Golftereln Aerwinkel, 2e fase
Uitbreiding en eindplan stortplaats Culbergen
Slibdrogingsinstallatie Amsterdam RI Oost
Destillatiefabriek Matex Europoort

298
299
300
301

305
306
307
308
309

3to
311

3t2
313
314
3r5
316
3L7
3r8
319
32t
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164

175

t7a
186

189

190

l9l
195

L97

200
201
202
206
2lo
213
214
233

235
236
237
234
242
249
265
292
302
303

304

Golfbaan Ruigoord
Diepinfìltratie NAM (Drenthe)

Golfbaan CromstriJen
Gollbaan 'Het Zelle', Hengelo

Golfbaan Heinenoord
Mestverwerking Sevenum
Golfbaan'De Witdonk MeiJel/Roggel

Recreatiepark'De Lutte'
Mestverwerking Gemert
Mestverwerking Veflnex
Boorspoeling Versaclean
Stort rffca-grond EMK-terrein Krimpen a/d Ijssel
Baggerslibberging CromstriJen
Gollbaan Rosmalen

Mestverwerking Scarabee Ysselsteyn
Mestverwerking OVEI Ysselsteyn
Stort Wca-grond bij Verolme-dok I Rotterdam
Gollbaan Wfllem Arntzhoeve te Zefst
Shredderinstallatie Born
Rivierwatertransportleiding Bergambacht-Leiden
Stort Wca-slib Enka Ede

Hoogspanningslijn Doetinchem - Dodewaard
Mestcompostering CNC Milsbeek
Rfjksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen
Gevudo verbrandlngsinstallatle Dordrecht
Pluimveemest LEGRO B.V. te Asten
Recreatie- en woningbouwplan'het Goese Meer'
Toelating Carbo SEA oliehoudende
boorvloeistoffen

ONTHEFFINGEN

advies over

ontheffing
besluit over
ontheflìng

toch m.e.r.-
procedure
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