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ceerd ln de m.e.r.-reeks.

drs. J.J. Scholten,
secretarls voorzltter

H.

Mariaplaats 31, 351 1 LH Utrecht, Telefoon 030 - 33 1 4 43
Posibus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 33 1295





INHOUDSOPGAVE

SAMEI{\¡ATTING

SUMMARY

2.
2.t
2.t.L
2.1.2
2.L.3
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.LO
2,LT

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

I

5

I

I
9
I
I

10
10
L2
13
L4
r5

I INLEIDING

OVERZICTIT VAIV WERIIZAAMHEDEN IN 1991
Algemeen
Aântal uttgebrachte advlezcn
Stand van zaken van proJecten
Banoegd Eezag en lnltiatldnemer
Advtezen voor rtchtltJ nen
Voortoetstng en beoordeltng van concept-MER en
Toetstngsadr¡lezen
Onthefflngsadvløen
Ontudkkelen en selecteren van alternatterren b{ m.e.r. voor
prorlnclale afvalstoffenplannen
Evaluatle achteraf
Database lnfor-mer'
Sttchttng Bureau van de Commlssle m.e.r.
Cursussen, semlnars en workshops
Overtge l¡rternattonale contacten

RICHTI.LINEN-ADVIEæN VOOR MER CN

Inleldtn¡¡
Maatwerk
Conslstentle
Wetenschappel{ke en technologtsche onturtkkeltngen
Conclusie
Verdere werkur$ze

TOETSING VAIrI MERen
Inlerdfng
Toetslngscrlteria
Maatwerk
Conslstentle
'\lletenschappelrJke en technologlsche ontq¡lkkelt4gen
Omgaan met aanvulllngen

15
16
r6
16
T7

19
19
19
20
2L
2t
22

23
23
23
24
24
25
26



5.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

ENI{ELE ERVARINGEN BIJ DE COMMISSIE MET HET
TOEPA.SSEN VAII M.E.R VOOR STR.éfTEGISCHE BESLISSINGEN
Inhrdtng
Verschlllen
Enkele aandachtspunten voor de lnhoud va¡r
een strategtsch MER
Voorbeelden
Tot slot

HET BEIANG VAI.I ECOHYDROI.OGIE VOOR M.E.R
Inlerdtng
Oorzaken
Gevoþen van onvoldoende aandacht voor hydrologte
Aanbweltngen

27

27
28
29

32
34

6.
6.r
6.2
6.3
6.4

36
36
36
37
38

1

tsIJI,.AGEN

LtJst van leden van de Commtsste voor de milieu-effectrapportage tn
1991, met woonplaats

LtJst van personen, dte tot nu toe z{n opgetreden als advlseur van
de Commtsste, met woonplaats

Samenstelltng van presldlum en secretarlaat tn 1991

Overzlcht van typen proJecten, waarvoor m.e.r. ts of wordt toegepast

LtJst van door de Commlssle voor de mtlteu-effectrapportage ûl 1991
ultgebrachte advlezen

Schemaüsch or¡erzlcht van procedures: stand van zaken per 3l decem-
ber 1991

BeschrtJvlng van proJecten en samenstelling van werlgroepen

2.

3.

4.

5.

6.

7



SAMENVAÎÎING

rroofdstttk I : lnleldhtg

Dlt Jaanrerslag geeft een or¡erzlcht van de werkzaamheden van de Commtssle voor de

milieu-effectrapportage' I or¡er 1991 (hoofdstuk 2).

Hoofdstuk 3 gaat tn op de opzæt van advlezen voor rtchtliJnen. In hoofdstuk 4
wordt tngegaan op de toetstng van MEFllen en de crtterla die de Commtssie daarblJ

hanteert. Hoofdstuk 5 gaat tn op enkele ervartngen bfJ de Comûiissie met het toe-
passen van m.e.r. voor strategtsche besllsslngen. In hoofdstuk 6 wordt een be-

schouwlrg gegeven over het belang van ecohydrologle voor m.e.r.
De biJlagen ge\¡en tnformatle over de personen dte als Commtsslelid, als advlseur
of vta het prestdtum of het secretarlaat b! het werk van de Commissle waren be-

trokken. Daarnaast worden gegevens verstrekt or¡er de proJecten waarover de Commts-

sle advlseerde en ls een ltJst opgenomen van de fn 199f utgebrachte advlezen.

HooJdstuk 2 : ouetzlcht aan werkzøannheden

De Commlsste bracht in 1991 l0O adviezen uit (in f990 wareri dit er 90): 7O advie-
zen voor rlchtliJnen, 29 toetslngsadviezen en één advtes over een verzoek om ont-
hefüng van de m.e.r.-pllcht. Omdat er leder Jaar meer advlezen voor richtliJnen
dan toetslngsadvlezen worden ultgebracht, ls het 'stuwmeet' van proJecten waarover
de toetsing nog moet plaatsvlnden ln 1991 opnleuw groter geworden.
Inmiddels ls over 63 proJecten een besluit genomen. BIIJ 24 proJecten ts de m.e.r.-
procedure afgebroken ofvoor langere ttJd opgeschort.
In 1991 werd 48 maal door een tnlttatiefnemer of een bevoegd gezarg aan de Commts-
sie gevraagd een voorloptg oordeel te geven over een (concept-)MER, voorafgaand

aan de formele toetstng. Deze lnformele fase ln de m.e.r.-procedure ls een belang-
riJke rol gaan spelen ln het werkvan de Commlssle.
Op 26 Jull 1991 zlJn - ln de vonn van een btJlage bfJ het rlchtltJnenadvles voor
het MER provlnctaal afualstoffenplan Gelderland - de resultaten gepubliceerd van
een onderzoek van de Commlssle naar het onh¡¡lkkelen en selecteren van alternatie-
ven bU m.e.r. voor provlnctale afualstoffenplannen. In de pralrtlJk zal moeten

bliJken tn hoeveme de door de Commissle gegeven suggesttes blf de beleldsvoorbe-
retdtng toepasbaar ziJn.
De Commissie heeft ln 1991 btJ een aantal beslutten over proJecten, dle de Commis-

sie werden toegezonden, geconstateerd dat daarln een programma voor de evaluatie

achteraf ontbrak In t99I ls een handleiding verschenen voor het opstellen en uft-
voeren van waluatteprogramnra's bij milleuvergunrlngen'1. De eerste evaluatie-
rapporten worden begrn 1992 verwacht.
Begtr: 1992 ral naar verwachtfng de database 'Infor-mer' operatloneel ztJn.

I In het Jaawerslag wordt gesproken over 'de Commlssfe' als de Comrnlssfe voor de mllieu-efectrapporta-
ge wordt bcdoeld, Mllieu-eflectrapportage wordt afgekort tot m.e.r. en mllleu-effectrapPort tot MER

2 'M.e.r.-evaluade btJ mllleuvergunnlngen', ultgebracht door T\rtJnstr:a Gudde Management Consultants op

16 augustus 1991.
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De mlntsteraad heeft dlt Jaar besloten af te zlen vE¡n een volledtg¡e verzelfstan-
dlgtng van het secretartaat van de Commtsste. Per I Januarl lgg2 wordt een stlch-
ttng operattoneel dle zal worden gesubstdleerd door de Mlnlsteñ¡ van VROM en v¿ur

LNV: de 'Sttchttng Bureau Commtsste voor de m.e.r.'. Het merendeel van de medewer-
kers van het secretarlaat zal dan ln dtenst treden van de stichttng.
Medewerkers van het secretarlaat en (plaatwervangend) voorzltters leverden tn-
breng btJ cursussen, semlnars en b{feenkomsten tn Nederland en ln het bultenland.
Daarnaast wordt de Corn¡r¡lssle steeds vaker gevraagd lnformatte te geven over m.e.r.
tn Nederland aan buttenlandse delegatles, tn het b{zonder over het bestaan en
functloneren van een onalhankel{lke Commtssle en de tnbreng daan¡an als toegevoeg-
de waarde aan het m.e.r.-proces.

HooJdstttk 3: rúchtllln en- ødvlæen voor MEII' en

Van verschlllende kanten ls over ulteenlopende aspecten r¡an de rtchtliJnen-advie-
zen van de Commtsste krlttek geuit, onder andere met betrekklng tot de omvang en
gedetallleerdhetd van advlezen. Dtt ts aanletdlng geweest om l¡r dtt Jaaruerslag tn
te gaan op de qrsternattek van de werlnv{lze van de Commtsste. Er sprtngen drte ele-
menten na¿rrvoren:
.'maatwerk': het rekent4g houden met sltuatle-speclfleke factoren (aard van de
acttvltett, maatschappe$ke en fysteke omgeslng) letdt tot verschtllende (ac-
centen tn) advtezen over ogenschtJnll¡k gelfJksoortlge proJecten. Onzekerheden
over b{voorbeeld de aard en tntensttelt van mllleugevoþn kunnen er toe letden
dat het advles van de Commlssle slechts $obaal kan z{fn en het karakter krfJgt
van een checkltst.

. conslstentle: door een recent advles voor rtchtl{nen van een vergel{kbaar pro-
Ject te nemen, wordt gæorgd voor lnhoudeliJke samentrang tussen de advtezen.
Deze conslstentle wordt ber¡orderd door een werþroep voor een deel te liaten be-
staan utt desh¡ndtgen dte ervarlng hebben met soortgeltJke proJecten. Ook wordt
de conslstentle bevorderd door de vorm van de rlchtl{nen-advlezen, voornameltJk
door de gehanteerde hoofdstuldndell4g.

. rekenlng houden met wetenschappel{ke en technologlsche onh¡¡Iklcellngen.
De genoemde elementen maken deel ult van het stre{¡en van de Commtsste op systema-
tlsche w{zæ de lsralttelt van de advlezen voor rlchtltJnen te bewaken en waar mo-
geluk te verbeteren.

Hooldsttlk 4: toetshtg uøn MER'en

BtJ toetstng van een MER gaat het om de rrraag of er tn het MER voldoende en Julste
tnformatte ls geboden om de besluttvormers tn staat te stellen het mtlleubelang
geliJkrvaardfg mee te wegen bfJ het beslutt. De Commlsste zal aanbevelen een MER
aan te (laten) vullen vóórdat de besluttvorrntng plaatwIrdt, als zg van oordeel
ts dat er essentlële tnformatle ontbreekt dte nodlg ls voor een mllteubewuste be-
sluttvormtng. Er worden verschtllende aspecten aarigegeven waarbtJ dit kan gebeu-
ren.
De tn hoofdstuk 3 behandelde elementen (maatwerk, conslstentle en wetenschappeliJ-
ke en technologlsche onturlkkeltngen) spelen ook bfJ de toetslng een rol.
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Als de Commtssle van menlng ts dat een MER aangevuld zou moeten worden, wordt dtt

besproken met het bevoegde gez:rg en de lntttattefnemer. BU dlverse proJecten

heeft dtt ertoe geleld dat het bwoegde gezag de Commtssle woeg het uttbrengen
van het adr¡les op te schorten, totdat de aarrvullende l¡formatle was verzameld; het

uttelndelfJk ultgebrachte toetslngsadvles wordt dan een totaalbeoordeltng van het

MER èn de aanvullende lnformatle.
Welke rol de Commlsste procedureel speelt b! aanvulllngen, wordt per garal beke-

ke11; de V/abm geeft htervoor (nog) geen regels. De regertng stelt voor de Commlsste

de bevoegdhetd te gwen om tn het toetslngsadvles oçltctet aan te ge\¡en welke

aanvulltng op het MER nodtg ts voordat tot besluttvormtng wordt overgegaan. Het ts
nog niet dufdeliJk hoe aan dtt voorstel ultwerldng zal worden gegeven.

Hoofilstttk õ: enkele entarhtgenbiJ ile Commfssfe methet
toepassen uan m,eî, uxrî sttategúsche beslússfngen

In dtt hoofdstuk wordt tngegaan op de ervarlngen biJ de Commlsste met m.e.r. voor
strategische besllsstngen en de consequentles dte hleraan mogeltJk kunnen worden
verbonden.
Geconstateerd kan worden dat er versch'illen ztJn tussen het opstellen van een

strateglsch MER en van een proJect-MER Deze verschtllen hebben betrekktng op de

beschrtJvlng van het voornemen, de alternatleven, de autonome mllteu-ontrvikkeling
en de milteugevolgen.
Er wordt lngegaan op aspecten waaraan lri een strateglsch MER over het aþemeen ln
teder gwal aandacht besteed zal moeten worden. Dlt wordt toegeltcht aan de hand
van drle door de Commisste ultgebrachte advlezen:
. het rlchtl{nenadvles voor het Structuurschema Elektrlclteltsvootzlenlng, als
voorbeeld van de noodzaak voor het ontrvlkkelen van samenhangende altematteven;

. het rtchtltJnenadvtes voor het provlnctaal afualstoffenplan Gelderland, als

voorbeeld van een MER waarln een ander type 'mllteu-lnformatle' wordt gevraagd

dan de concrete mtlleugevoþen;
. het toetslngsadvies voor het sllbplan Noord-Holland, als voorbeeld van een sl-

tuatie waartn voor een strateglsche besltsstng tnformatle op proJectnlveau niet
kan worden gemlst.

De ervartngen btJ de Commisste tot nu toe w{zæn er op dat het mqel$k ls een

ztrrvolle m.e.r. voor een strategfsche besluttvormtng utt te voeren, mlts er maar
rekentreg mee wordt gehouden dat een strategtsche m.e.r. vaalc andere elsen stelt
dan een proJect-m.e.r.
Tot slot worden ln dlt hoofdstuk enkele actuele onturlkkellngen besproken.

HooÍdstr.tk 6: hetbelary uøn ee.ohydrologle uoor m.e.r.

Naar het oordeel van de Commlsste wordt ln vr{l veel MERen onvoldoende tngegaan

op (eco)hydrologtsche aspecten. De mogeüJke oorzaken hlervan ztJn gelegen tn het
bestaan van leemten tn kennts en tn het nlet (goed) gebrutken van beschlkbare ken-
nls. Als de hydrologle onvoldoende wordt beschreven, kunnen geen goede voorspel-

lingen worden gedaan over de effecten r¡an de tngreep op de waterhutshoudtng. In-
grepen tn het grondwater ln¡nnen vaak gevolgen hebben dte ztch ultstrekken over een

zÆ,er groot gebted.
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Het belang van ecohydrologlsche ken¡rls wordt geschetst aan de hand van twee voor-
beelden.
Om de ecohydrologle een betere plaats te laten krrJgen b{ m.e.r. moeten bwoegd
ge?.ag en lnttlattefnemer worden gelnformeerd orrer de noodzaah en mogeltJkheld om
ecohydrologlsche kenr¡ls te gebrutken. De Commlsste kan ln haa¡ advtes erçlictet
ùrgaan op de benodtgde gege\rens. Verder kan een handleldlng voor toepasstng van
ecohydrologle btJ m.e.r. een belangrtJke rol vervullen.
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SI'MIIART

Chapter I : lntroductúon

Thls annual report revlews the actMtles of the Dutch Commlsslon for Envtronmen-
tal Impact Assessment (EIA) tn 1991 (chapter 2).
Chapter 3 focusses on advlces for proJect spectûcattons and the scoptng process.
Chapter 4 deals wlth t}te approach the Commlsslon has adopted ln preparlng reviews
of EISs. Chapter 5 dtscusses some ex¡rerlences of the Commlsslon wnh tJ:e appltca-
tion of EIA for strategc dectstor¡s (plans, programmes and pollctes). Chapter 6
concentrates on the subJect of ecohydrologr and lts lmportance as a disctpllne ln
EIA whtch is not yet wldely understood þ ElA-practtttoners.
The appendices contaln llsts of persons, tnvoþed ln the work of tl:e Commtsslon,
i.e. Commtsslon mernbers (annex l), persons who acted as an advtsor for the Commts-
sion (annex 2), and the staff and chatrmen (annex 3). Annex 4 lrrdtcates tJle types
of proJects for whlch advlces were lssued (as mentloned tn the 'EIA Decree'); an-
nex 5 ls a list of reports publlshed by the Comn¡tsslon fn 1991. Annex 6 lndlcates
the stage of declslon-maldng to whlch each proJect has progressed. Annex 7 con-
tains brief descripttons of each of these proJects.

Chaptæ 2: oventlant of actttñtlæ ln 7997

In 1991 the Commisslon prepa¡ed lOO advlsory reports (as compared to gO ln 1990):
7O advlces on gutdellnes (proJect speclflcatlons), 29 revtews and one advlce on a
request for exemptlon from EIÀ Each year the Commlsston prepares more advices on
guidellnes than reviews; thus a grourtng reservolr of proJects ls created awalüng
revlew.
So far, a declslon has been made on 63 proJects. For 24 proJects the ElA-process
was stopped or posþoned for a longer pertod. In 1991 de Commlsslon has been asked
48 times to gtve a provlslonal Judgement on a (draft-)ElS, precedfng the formal
review. This lnformal stage tn the procedure fs growtng tn tmportance.
In 1991 the Commtsston publlshed the results of an examtnatlon concernürg the de-
velopment and selectlon of alternatlves tn EIA for prwlnctal waste management
plans. Ttre recommendattons gtven by the Commtsston sttll have to prove thetr prac-
tical value.
The ElA-process requlres the competent authortty to tnclude tn the dectslon a pro-
granrme on post-proJect analysls. The Commlsston has noted that some declstons dld
not comply wtth thts requtrement. In f99f a gutdellne was prepared for drawing up
and lmplementlng an evaluatlon programme on envlronrnental llcenses. The flrst re-
ports on post-proJect anaþsts are foreseen for publtcatton xe the begtruring of
1992.
It ts expected that ln the beglnnlng of 1992 the database Infor-mer' of the Com-
rnlssion will be operattonal. In thls database tnformatton on all ElA-proJects will
be stored prlmarfþ for tnternal use þ the secretarlat.
The council of mlnlsters dectded thls year to abandon the drlve to fully prtvattzæ
the secretariat of the Commlssfon. Instead, on the flrst of January tg92 a founda-
tion wlll be operatlonal, whlch wtll be substdlzed by the mtnlstrtes of Houslng,
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Phystcal Plannfng and Envlronment and of Agrlculture, Nature Conservation and
Flshertes. Most workers of the secretarlat wlll enter the servlce of the founda-
tlon.
Staff of tl:e secretarl,at and the ctratrmen contrlbuted to courses, seminars and
meettngs tn the Netherlands and abroad. Also, the Commtsslon was often asked to
gtve tnformatlon on EIA t¡r the Netherlands to foretgn delegatlons, particularþ
about the role of tndependent e.:cpertlse and lts added r¡alue to the ElA-process.

Chapten 9: ¡dvlcc¡ otr guldcllnæ þroJect speclf,catlons)

In f991 the Commtsslon recelved crlttctsrn ln reliatton to advlces on guldellnes,
parttcularþ concerntng the e:dent and the degree of detafl fr the advlces. In
response, tJ:e Commtsslon thtnks an e.:<planatton of her worldng methodologl ln pre-
pari4g advices on proJect speclflcatlor¡É¡ tnay be useful. Three aspects are lmpor-
tant:
. the necessary attentton for proJect-speclftc factors (ldnd of actrvity, social
and physlcal enrrlronment) results ln dtfferent (acrents tn) advtces for appa-
rentþ stmllar proJects. Uncertatnttes about e.g. the nature and tntensity of
envlronmental tmpacts can lead to a general advlce resembüng a checkllst.

. recent advlces on proJect speclficattons for comparable proJects serve as a mo-
del, thereby provtdfng coherence ln subsequent advlces. The coherence ls promo-
ted by appotntment of certaln tndlvldual oçerts to worklng groups dealhg urfth
subJects of a slmtLar natu¡e. The conslstency ls also enhanced by the form of
the advlces and a fb<ed sequence tlr aspects whlch requlre attentlon tn the EISs.

. developments ln sclence and technologr requlre up-to-date l:eputs by t}te Commts-
slons oçerts.

Wtth a vlew to the crtttclsm, the Co¡nmlsston attempts to matntaln the qua[ty of
her advtces and to lmprove thetr practtcal r¡alue tf posslble.

Chapter 4: ranlcuthtg EIss

In revlewlng EISs the cruclal questlon ls: does an EIS contaln sufflctent envlron-
mental tnformatlon for a balanced declslon-makhg wlth regard to dtfferent trrte-
rests? The Commtsston recornmends to gather addlttonal lnformatton prlor to dect-
ston-maldng lf she has the oplnlon that lndlspensable envlronmental lnformatton ls
lacktng. Some ocamples from practlce are presented. lt¡e three aspects dealt wtth
tn chapter 3, also play a part fn revlewtng¡EISs.
If the Commtsston has reached the concluslon to recommend the gathedng of addl
tfonal tnformatton, thls wlll be dtscussed wtth the competent authortty and the
proponent. In ser¡eral cases thts led to a request by the competent autlority to
defer the pub[shtng of the advlce, unttl the supplementary tnformatton has become
avatlable: the revlew wlll then l¡rclude the EIS and the supplement.
The formal role of the Commtsslon tn r€vlewlng addlttonal lnforrratlon, ls conslde-
red case by case; tÌ¡e law does not lyetl prwlde rules. In the course of the cur-
rent revlslon of the legal framework on EIA the Gor¡ernment has proposed to entttle
the Commtsslon wtth the actlon to tndtcate ln her revleürs the posslble need for
any addtttonal lnforrratlon ln support of declston-maktng.
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Chapter 5: some eqterlenæ qî úe Commtssúon ulth the
appllcatlon of E;IIA tor sfr:atqlc declsúons

Thts chapter presents some eKperlences of the Commtsslon wlth EIA for strategtc
declslons (plans, prograrnmes and pollcles) and posslble tmpltcattons.
It can be postulated that there a¡e dlfferences between preparhg a strateglc EIS
and a 'proJect-ElS'. These dlfferences apply to the descrtptton of the tntended
lnlttattve, the alternatlves, the er¡vlronment as lt can be oçected to develop tf
the plan, prograrnme or poltcywere not to proceed and the envtronmental tmpacts.
Subsequently, the aspects are dealt wtth whlch a strategtc EIS should contaln ln
general. Thls ls lllustrated by three advlces of the Co¡nmtsston:
. the advlce on gutdeltnes for the natlonal electrtclty-plan, as an example for
the need to dwelop coherent alternatlves;

. the advlce on guldelt¡res for a provtncial waste uranagement plan, as an ercample
for an EIS tn whtch a dlfrerent type of 'er¡vlronmental lnformatlon' ls requested
than the actual envlronmental lmpacts;

. the revtew of a provtncial sludge-plan, as an example for a sltuatton ttr whlch
tnformatlon at tJ:e proJect-lwel ts tndtspensable for tJ:e strategtc declston.

Untll now the expertence of tJ:e Com¡ntsslon l¡rdtcates that EIA may have an added
value to strateglc declslon-malrtng lf tt ts recogntzed that a strategltc EIA calls
for a dlfferent approach than proJect-ElAs.

Chapter 6: tln;e Im¡nttanæ qf ølrgdtv,loggloî F.t¡

In the Commtsslons opinlon, urany EISs pay lnsufflctent attentlon to (eco)hydrolo-
gtcal aspects. Posslble causes can be found tn gaps of knowledge or the lreadequate
use of lmowledge pertlnent to thls dlsctpllne. If the ecohydrologtcal settlng ls
descrlbed tnsufflclentþ, ln many cases the tmpacts of the acttvtty on the ground-
water and surface water systems cannot be predtcted properþ. Partlcularþ, the
tmpacts on the groundwater system can extend over a large area. The tmportance of
ecohydrologtcal knowledge ls tllustrated by two enamples.
In order to gtve ecohydrologl a better place tn EIA, competent authorttles and
proponents must be tnformed about the need and potenttal uses of ecohydrolog[cal
knowledge. In her advlces, the Commtsston must spectfy the requtred lnformatlon.
Also, a handbook on the appllcatton of ecohydrolog tn EIA could be very useful.
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I I¡TLEIDING

In 1991 ts het aantal advlezen, dat de Commlsste uttbracht, verder ge-

stegen ten opzlchte v¿rn voorgaandejaren.
Dtt Jaarverslag'l geeft de stand van zaken weer per 31 december

r99r.

Hoofdstuk 2 btedt een overzlcht van de werkzaamheden van de Commtssle
llt 199r.
Hoofdstuk 3 gaat tn op de opzet van advlezen voor rlchtl{nen. In
hoofdstuk 4 wordt lngegaan op de toetslng van MERen en de crlterla
die de Commtsste daarbtJ hanteert.
Hoofdstuk 5 gaat lr.i op enkele ewarlngen b{ de Commtsste met het toe-
pass€n van m.e.r. voor strateglsche besltsslngen.
In hoofdstuk 6 wordt een beschouwlng gegeven over het belang van eco-

hydrologte voor m.e.r.

In de blfla¡len ztJn opgenomen:

een l{st van de Commlssleleden:
een l{st van deskr¡ndlgen, dte tot nu toe als advlseur waren
betrokken brJ de werkzaamhedenvan de Commlssle:
de samenstelltng van het prestdtum en het secretariaat tn
1991;
een overzlcht van typen proJecten, waaruoor m"e'r. is of
wordt toegepast:
een opsonrmlng van de tn 1991 verschenen advtezen van de Com-
mtsste voor de m.e.r.'l;
een schematlsch overzlcht van de stand van zaken van alle
m.e.r.-procedures en onthefflng¡sprocedures voor m.e.r. per
31 december 1991:
een beschrtJvlng per proJect van het voornemen, de procedu-
rele stand van zaken, de samenstelling van de werkgroep, de

advlserlng en het beslult.

3 In dtt Jaarveralag wordt er \¡ar¡ ultgegaan, dat de lezer enlge kennls \¡a¡r m,e.r. heeft, Voor algemene

lnformade over m.e.r, wordt verwezen naar de 'Horile[dtlg nllteu-efrætøppoftngë van drs.lr. NÎ'
van Ech tr. R Rense en mr. D. Samkalden, uttgegercn door Konlnkl{ke Ver¡r¡ande b.v., 1987.

4 Voor de advlezen dte r¡6ór l99l ztJn uttgebracht, wordt ven¡¡ezen naår de eerder ultgebrachte Jaarver-
slaçn nan de Commlssle en naar dc proJectbeschrfJvhgen l¡x btJlage 7 van dttJaarverslag.
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2.

2.1

2.L.1

OVERZICIÍT VAN WEffi IN 1991

Algemeen

Aantal ultgebrachte advlezen

De Commlssle voor de milleu-effectrapportage bracht fn I99f ùr totaal
lOO advtezen ult. In lggo waren dtt er 9O. Het aantal rlchtltJnenad-
vlezæn tn 1991 bedroeg 70; het aantal toetslngsadvtezæn 29. De Commis-
sie heeft dit Jaar slechts één maal geadvtseerd over een aanwaag om
onthefflng van de m.e.r.-pllcht.
De Commlsste bracht ook t¡r 1991 nagenoeg al haar adviezen btnnen de
gestelde termiJn ult.

Het aantal proJecten, waarvoor (al dan ntet vr{wllhg) een m.e.r.-
procedure ls of wordt doorlopen'1, ls gestegen tot 255.

In het Jaawerslag over l99O ls üigegaan op het grote verschll tussen
het aantal uttgebrachte rlchtl{nenadvlezen en het aantal toetsings-
advtezen. Ieder Jaar worden meer advlezen voor rtchtltJnen dan toet-
stngsadviezen uttgebracht, zodat een stuwmeer ls ontstaan van proJec-
ten, waarover de toetslng nog moet plaatwtnden. Dlt stuwmeer ls ri
1991 opnteuw giroter geworden.

2.r.2 Stand van zaken van proJecten

Voor een overzlcht per proJect wordt venvezen naar btjlage 7.
Het aantal proJecten, waarover na het doorlopen van een m.e.r.-proce-
dure'l een beslult ls genomen, bedraag¡t tnmtddels 63. Htervan zfn
29 proJecten ln ultvoertng genomen of zelfs voltoold. BIIJ 24 proJecten
werd de m.e.r.-procedure voortfJdig afgebrolcen of ts de procedure voor
langere t{ld opgeschort'!. Ook proJect L37 dat ntet de m.e.r.-proce-
dure, maar een daarop geënte procedure voþde, ts voorlopig opge-
schort.
Het aantal proJecten, waarb{ op tnhoudel{ke gronden onthefflng is
verleend van de m.e.r.-pllcht'1, bedraagt l¡emtddels 2O. Daarb{J moet

5 HierùtJ worden m.e.r.-achtlge procedures, dte üJdene het tnterlmbeletd ztjn gestart, en waarover de
(Voorloptge) Commlssfe heeft geadvleeerd, tot rne,r,-proc€durcs gerekend.

6 Zie voetnoot 5.
7 Het bet¡eftdeproJecten lO7, 116, ll8,126,132,136,138,143,145,149,167, l9la,2O4,216.,265,

262,275,288, 291, 338, 344, 355, 361 en 371. Deze nummers ztJn de ÞtJ de Commlssle lntern gebruik-
te) nummers van de proJecten, zoals dle tn b{lage 7 z{n beschrerren.

I Artfkel 4le, ltd l, sub a van de Wabm: onthefllng r¡an de m,e.r.-pltcht btJ een of meer beslulten kan
worden verleend, als "de ætlultclt waatry dle fuslutten futekHry hebbr\ wtûxege de omstandþheden
usaatonder z! untdto¡dernonv* gændatlgrgkenoÅelþeget-dgenulhebfunvær træ'tmllled'.
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2.r.3

wel worden bedacht, dat dlverse verleende onthefftngen ln beroepspro-
cedures ziJn verntettgd, waardoor alsnog de vollerllge m.e.r.-procedure
moet worden doorlopen. Gelet op de recente uttspraak van de Raad van
State lnzake de verleende onthefftng voor de Rijk$veg 59 (Rosmalen -
Geffen), waarb{ dtrect ls getoetst aan de E.G.-rtchtltJn lnzake
m.e.r.. ls het ntet denkbeeldlg dat leder beroep dat tegen een ver-
leende onthefftng op lnhoude$ke gronden wordt lngesteld, tot vernle-
tlgürg zal lelden.

Boroegd gezag en tnltlatlefnemer

In 37 van de 67 proJecten waawoor l¡r 1991 een procedure ls gestart
traden overheden (mede) als lnttlattefnemer op: r$ksoverheden negen
maal, provtncles tten maal, gemeenten negen maal, samenwerklngsverban-
den zeven maal en waterschappen twee maal.
Van de nleuwe proJecten warren er 34 (mede) het gevolg van een een par-
ttculler tntttattef'l en elf van tnttiattwen van bedriJven en orga-
nen met overheidsparttctpatie.
Ten opzichte van de vorlge Jaren, toen 46 o/o (1989) en 5l o/o (199O) van
de nieuwe proJecten (geheel of deels) parttculiere inltiatieven be-
trof, ts dit nu 55 oÁ.

Als (mede-) bevoegd ÊezarÊ ztJn riJksoverheden 27 l<eer, provlncles 46
keer, gemeenten I5 en waterschappen 19 keer opgetredenr ol.

2.2 Adviezen voor richtliJnen

In 1991 advlseerde de Commlssle 70 maal or¡er rlchtltJnen voor de ln-
houd van een mllleu-efrectrapport. In l99O werden 58 advlezen voor
richtliJnen uttgebracht.
Voor de voþnde (nleuwe) proJecten' 'l werden adviezen opgesteld:

314
313
316
316
3t7
321
319
318
320

Cent¡ale sllbontwaterlng OosteltJke MtJnetreek (9 Januarl)
Poþtheenfabrlek-3 van DSM Geleen (l I Januarl)
GFT-composteerlnrtchüng MoerdtJk (2 I Januarf)
Provtnclaål Afi/alatoffenplan Frtesland (23 Januarl)
Golfterretn ¡tlen¡fnJcel (23 Januart)
Sllbdroogfnstallaüe RI. Oost Âmsterdam (2a Janua¡l)
Matex Europoort B.V. (f2 februarl)
Uttbretdlng en etndplan stortplaats GulÞrgen (Mterlo/Nuenen c.a.) (2O februart)
Mestoverslag Wanssum (I maart)

I HierbtJ z{n nutsbedr{ven fnbcgrepen.
1O BtJ verzoeken om onthefflng va¡r de m.e.r.-plfcht ts btJ deze c{fers nlet uftgegâân r¡an het bwoegd

gæag voor de onthefflng - alüJd de Mtnlstera van VolkshutsveEung, RutrnteltJke Ordenlng en Mllleu-
beheer en van La¡rdbouw Nah¡urbehccr en VfsscrtJ - lnåar het berroegd Sezag voor het bcslutt or¡er de
voorgenomen actMtelt.

ll De advtezen a' rr¡ tn chr,onologfschc voþrde; de numrners ztJn de (btJ de Commfssle trtern gebrutkte)
nurnmer:s l¡an de projecten zoals dte fn bllage 7 *rrden beechftwen. De datum geeft aan, op welke dag
het advles ts uttgebr:racht.
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322 Uttbrctdtng aftalverwerktng Botlek Rotterdam (7 maart)
324 Nleuwe rooeteroven N.V. Afvalr¡erwerktng RlJnrrnnd (7 maârt)
323 Uttbretdlng recreadegebted 'fu Q¡æne Ster'Leeuwarden (8 maar$
329 Stortplaats Keeneung Tc,rcnbergen (8 maart)
325 lklvergterbeuærktngsinstallaües Velu\À,e (2O maar$
ilm32A
332 Stortlocaüe Slclnlceslcâ¡rs læeuwarden (26 maÂrt)
33O Achterlandv¡rblndlng Rotterdam - Duttsland vær het goederenvewoer per spoor (26

mâârt)
335 Grootschaltç non ferro-, Grro- en kunststoÂ,€rs€rklngstnstallatle MoerdtJk (28

maârt)
336 ZutdeltJke ontslultlngsvrcg Boxtel (6 aprtl)
333 Uttbretdlng etortplaats 'Hdlandse Brug'Naarden (5 aprll)
331 ¡1p¡¡¡1çleel afvalstoffenplan Gelderland (9 aprll)
3¡lO Bedr{venterretn Groot Bfsterhulzen (lO aprlÐ
339 \[/onlngbouwlocattes [IAL-gebted (Heerhugowaard, ¡lkrnaar, I-anged{k) (16 aprtl)
341 Aanleg Oostboog FlevoliJn (19 aprll)
345 Herzlentng sllbontwaterlngsl¡estallatle Mterlo (29 aprll en 22 november)
343 Inrlchtlngsschetg Orrcr-Betuwe NtJrnegen (2 mel)
347 Heropentng afvalr¡€rbrandtngstnstallade Leeuwa¡den (23 meÐ
346 Noord-oosttançntTllburg(23 mel)
348 Bos- en golfgebred Assen/Vrtes (2a mef)

35f Golbaan en verbl{fsrecreatle 'De Þstrense Hæûanúen' SteenwtJk (28 rne{
35O OverslagstatJonVenlo (4Junf)
349 Afralverbranding c.a- Zutd-oost Nederland (6Junt)

3512 Bagge¡depot Hollandsche Ussel (lOJunr)
365 Voltooung omleggtng Nlstelrode (f 3Junr)
354 lenJarenprog¡ramrna Afual van het AfvalOverlegOrgaan (2OJunt)

3.57 Slibdrooglnstallatte Beverwljk (24 Juni)
353 Warmte/krachtcentraleMoerdtJk(25Junf)
36¡2 \tlonlngbouwlocatle Enschede4laneômg (lJulI)
358 Struch¡urschenra Elektrtclteltsvoorzbnfng (2 Jult)
359 Sh¡eddcrtnstallatte/schrootrrcnrrcrklng KootsteÉrlte (4 Julf)
361 GFT-compostertngslnstallatte Afualverrverkfng RfJnmond (5Julf)

365 lVarmte/kracht-lnstallatte IIIK-STEG) Dtemen (9Jult)
360 RIJk$r,Eg 15, Ressen - Af 2 (l f Julr)
369 Sllbwrbrandtngstnstallaüe Shell rafllnadertJ Nederland B.V. (15 Julr)
364 Draatt¡ommeloven DTO-IO btJ AVR4hemre C.V. (l6julf)
363 Afualopslag en -bcwerktngstnrtchttng lndustrleterr€ln Laagmuen Nleuwegeln (18 Ju-

Ir)

367 ComposterlngstnrtchttngMtdden-Zeeland (l augushrs)
368 RrJksweg N37/N34, gedeelte Holsloot - Emmen-Zutd (23 augustus)
37O Masterplan Harllngen (4 september)
374 Drægtnstallaüe stapelbare mest Veflnex II (13 sePtember)
372 FroJekt Infiltraue Moaskant (13 september)
366 Blnnendulnrandzone Hollum-Ballum (16 september)
368 Waterrecreatlegebled Emmen-Zutd (19 september)
373 Ondergrondsc gasopslagNo¡g (3 oktober)
377 Golfbaan Zutdpolder Veen (gem. Eemnes) (18 oktober)
376 AfrafuernrcrHngslocatleBovenræld (22oktober)
376 plav¡lçleql f,;fualstoffenplan (PAP IIÐ 7Ælaûd (29 oktober)
379 Ihtaþsatorbergfng DSM (8 norrcmber)
37A GFT-compostertngstnrtchtlng Dulrrcn (18 november)
382 Baggerspectedeponle Lfmburg (19 november)
383 Mestcomposterlng Gebr. lheeuwen B.V. BlitterswiJck (27 november)
334 Sclrtphol en omgevlng (4 decembcr)
386 GFT-composterlngslnrtchtlngprovlncleUtrecht(6december)
385 Ontzandlngs- en lnrlchttngsproJect 'Integraal Stadsrandrnodel lkaatJenbergse PLas-

sen (lO december)
l89a Gollbaan Helnenærd (lO december)
36ta GFT-vergtettngstnstallaue AVR (18 deccmber)
337 Integrale ht¡lsvullv€rwerktng Letden (19 december)
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Daamaast bracht de Commlsste drle advlezen voor aanvullende rfchtlfJ-
nen ult. Het betrof de voþende proJecten:

225a Añ¡aþerbrandlngslnetallatte MoerdrJk (14 maar$
l29a Dubbcl eenheldsoefentereln'De Haar/t aqg,halen:æn' (1 I aprtl)
296a Modlllcaüe raflìnadertJ Shell Pernts (2 met)

Voor een beschr{vlng van deze proJecten wordt verwezen naar biJlage
7. In hoofdstuk 3 wordt tngegaan op de opzet van advlezen voor richt-
liJnen.

2.3 Voortoetstng en beoordelt¡rg van concept-MERen

Regelmatfg wordt de Commtssle verz¡cht een voorloplg oordeel te geven
or¡er een MER, voorafgaand aan de formele toetstng. DergeltJke verz.oe-
ken z{n ür vler categorleën ln te delen:
l. beoordeltng van concept-MERen op verzoek van de lnltlatiefnemer,

dus voordat het MER offlcleel wordt tngedfend b{ bevoegd gezagi
2. voortoetslng van een MER op verzoek van bewoegd gezag ten behoeve

van de aanvaardbaarheldsbeoordellng ex art. 4Ir Wabm dan wel, als
bevoegd gezag en tnltlatlefnemer dezelfde z{n, ten behoeve van de
lnteme besllsslng of het MERbekend kan worden gemaakt;

3. voorloplge toetslng als het MER zonder vergunningaanwaag of
(voor)ontwerp-beslult ter lnzage ls getegd;

4. een comblnatle van I en 2.

In het vortge Jaanerslag werd tngegaan op de werkw$ze valr de Commis-
sle b{f verzoeken om een voorloplg oordeel. DaarbiJ werd aangegeven
dat ür prlnclpe steeds op deze verzoeken wordt tngegaan.

In l99I werd 48 maal een voorloptg oordeel over een MER gewaagd door
bevoegd gezag err/of lnlttattefnemer. Deels gaf alleen de secretaris
van de betreffende werlrgroep een oordeel, deels werd daarnaast (een
deel van) de werþroep tngeschakeld.
Utt het gnote aantal verz¡eken kan worden afgeletd dat deze tnformele
fase ln de m.e.r.-procedure een belangrtJke rol ts gaan spelen tn het
werkvan de Commlssle.
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2.4 Toetsingsadviezen

In 1991 werden 29 toetstngsadvtezen ultgebracht, tegen 25 lrl 1990. Dit
betrof de voþnde proJecten:

236
l8l
r33
26A
218
2t5
271
L20
196
249
230
26€
243
26,A
294
270
297

244
316
227
285
281
2t7
L7tu
199
203
249a
273

ShredderWertz te Bom (lSjanuarl)
Slfbplan Zutd-Holland l99l - 1995 (fg febmart)
Loztng oltehoudende rnengsels vanaf mtJnbouwlnstâllatles op zee (13 maart)
Uttbr€tdtng Eemscentrale met gasgestookte eenheden EC 95/96 (14 mel)
Themapark Dfarnonda I-eþstad (28 me!
Afrnlberglng De¡de Merwedehaven Dordrecht (lSJunl en 4 oktober)
to¿fsüek hrk Ossendrecht (27 Junf)
Ultbr€tdlng Luchthaven Maastrlcht (19 Julf)
Gollbaan 'b *furpenbrg'Apeldoorn (8 augustus)
Gollbaan '&ndersteln'Eersel, Veldhoven en Vessem (16 augustus)
Defìnltler/e opslagplaats Noordpunt Oost-Abtspolder (27 augustus)
RrJksweg 58, gedeelte SchoondtJke - Slufs (29 augustus)
Bergtng baggerspecte Zeeland, eerste fase (9 september)
Gollbaan waterwtngebted lllburg (23 september)
Golfbaan 't Flout Breda (25 september)
Golfresort Súema Bergen (27 scptember)
Uttbretdfng fllterpers- en rtoolwaterzulvertngslnstallaüe Heerenveen-Noo¡d (2 ok-
tober)
7ærdkator Klðckner c.a. 's4ravendeel (l I oktober)
Provlnctaal afualstoffenplan Frtesland 1992 - 1997 (14 oktober)
Ja¡osletven¡verHng Budelco b.v, (15 oktober)
Afüalverbrandlngslnstallafle Alkrrraâr ( 16 oktober)
Afralverwerldng reglo Oost-Veluwe (23 okøber)
Industrtezandwtnnlngsplan Gelderland tweede fase (29 oktober)
\ÃIaterlnJectfe Zuldoost-Drenthe (4 november)
Dteplnftltraüe Overveen ( l9 november)
Golfbæn Mon{erlard Zeddam (2O nor¡ember)
Mestcomposterlng C,N,C. te Mtlsbeek (gerrrcente Gennep) (3 december)
Uttbrctdtng energ[ecentrale Maasvlakte met de kolengestookte eenhetd EFM3 (3 dec.em-

ber)

BiJ enkele advlezen was sprake van een b{zondere sltuatle:

Ultbretdlng Luehthaven Maastrlcht (12O)

Het toetslngsad\rles heeft betrekktng op een aanvullend MER, dat moest
\Ãrorden opgesteld naar aarileidtng van een w"ijzlgtng i¡r het voorgenomen
gebrutk van de utt te bretden luchthaven met een accentverlegging van
wachtvervoer naar passagterst¡ervoer en uttslutttng van nachtvluchten
met vllegtulgen die de meeste gelutdhtnder produceren. Bovendien ont-
brak overeenstemmlng met de Belgtsche en Duitse autorlteiten over het
gebrutk van het Beþtsche en Duitse luchtruim, $taardoor speclale aan-
en uttvltegroutes moesten worden ontworpen. De daarmee samenh¿mgende
milieugevolgen moestenworden beschrer¡en tn het aanvuUend MER

Bergtng baggerspecle Zeeland (243)
Het betreft hler een 'tussenttJds advles'. De provtncie Zr'elarñ stelt
een beletdsplan op over onder andere de aanpak voor de verwerldng en
berglng van baggerspecle dte vanwege ¡rautlsche, waterhuishoudkundiç
of mllleu-overwegtfrgen moet worden verw{ derd.
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In de m.e.r. dle voor dtt plan wordt doorlopen ziJn verschtllende fa-
sen onderschelden. In eerste tnstantte wordt een globale afwegtng ge-

maakt tussen onder andere baggerspectwerwerldngsmethoden en potentië-
le be¡gtngslocattes. Dlt onderdeel ts tussenttJds getoetst. In de vol-
gende fase zullen de geselecteerde methoden en locatles op gedetatl-
leerder schaal worden uttgewerkt.

Golfbaan't Eout Bred¡ (29a1

Het advles datwerd ultgebracht, was een uærlopþ advles.
Het MER was nlet te zamen met het (voor)ontwerp-bestemmln¡gsplan ter
l:nage gelegd, zoals de \Mabm voorschrtJft (art. 41ad, nd I en art.
41af). Omdat het MER op een aantal punten tekort schoot, bood het ult-
brengen v¿rn een voorloptg advles de mogel{khetd het MER op deze pun-
ten aan te passen.
Het aangepaste MER en (voor)ontwerpbestemmxrgsplan kunnen dan te zafJletl
worden bekendgemaakt, waarna de Commrssþ een definttief oordeel over
het MERkan garen.

Afv¡lvcrserlln¡¡ Dcrdc llcrwedehaven (2 16)
BfJ dft proJect werd aanvullend op het toetslngsadvles over het MER
een adr¡ies uttgebracht over een alsnog opgestelde tntegrale risico-
beschouwlng over het hydrologtsch beheersysteem van deze stortplaats.

2.5 Onthefflngsadviezen

De Commtssle advlseerde orrer slechts één ontheffIngsverzoek. Het be-
trof de aanleg van een rMerwatertransportleldtng van Bergambacht
naar lf,rasserraar (proJect 342, 22 aprll 1991) ' '1.
Hleror¡er kon de Commtsste geen eendutdlg advles geven. Het geplande
tracé ltep onder andere door twee grote landschapseenheden (GLE's).

Als gevoþ van de uttvoerlng van de voorgenomen acttvitelt zullen ln
betde GLE s mlnlmaal tiJde$ke effecten optreden door verstoring van
waardwolle vegetattes. De Commlssle kon nlet beoordelen of dergel{ke
efrecten moeten worden beschouwd afs belangflJke nadeltge mtlteugevol-
gen, zoals bedoeld rn art.4le, ltd I sub a van de \ilabm, omdat de moge-

$khefd tot herstel van de waardevolle vegetatles aanwezlg ls.
De Mtntsters hebben op 6Junt lggl de gevraagde ontheffingverleend.

12 In 1989 was vü)r de aanleg van een deel van deze letdlng (Bergarnbacht - Lctden) ook al een verzoek om
onthefilng tegpdtende. Dlt verzock werd echter ùeçtroldten,
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2.6

2.7

Ontrvikkelen en selecteren van alternatteven biJ m.e.r. voor
provinciale afvalstoffenplannen

In het rtchtltJnen-advles voor het MER Provlrctaal Afualstoffenplan
(PAP) Gelderliand dat op 9 aprll 1991 ls uttgebracht, heeft de Commts-
sle een aantal âlgemene suggesttes gedaan voor het onturlkkelen en se-

lecteren van alternatlerren. Geadvtseerd werd eerst de voor het PAP re-
levante beletdsbesltsslngen te selecteren. Vervoþens kunnen door ver-
schtllende combtnaties van beletdsbesllsslngen te maken, alternatleven
worden gegenereerd, dte globaal getoetst kunnen worden aan gestelde

beletdsdoelstelllngen. Na dezn eerste selectle kan een nadere, zorg'
vuldtger selectle plaatwtnden. DaarbrJ kan gebrulk worden gemaakt van
de methode van multl-crlterla-analyse.
De Commtssle heeft ln de aanbtedlngsbrlef bfJ dlt advtes voor rlcht-
ItJnen aangege\¡en dat zlJ eerst zelf zal nagaan ùr hoer¡ere de aange-
relkte ldeeën voor een PAP/MER brulkbaar en ztnvol z{n. Ult het daar-
toe ultgevoerde ondenoek komt naar voren, dat de (algemene) sugges-
ties van de Commlssle tot een toepasbare methodlek kunnen worden ult-
gewerkt. Dezæ uttwerktng ts gepresenteerd met een voorbeeld, te weten
de be- en verwerklng van hulshoudel{k afral.
Het bliJkt goed moge$k te z{n een selectte te maken van voor het
PAP-ntveau relevante vraagpunten en daarna alternatter¡en te ontr¡'lkhe-
len. Het selecteren van alternatler¡en vla een opttmallsatlemethode
leldt tn het voorbeeld tot lnzicht tn de verschlllende hoet¡eelheden

afral dle ontstaan en verwerkt moeten worden b{ verschtllende budget-
ten. Ulteraard ts het mogeltJk om ln plaats van het budget andere
randvoorwaarden te hanteren.
Er z.al nog moeten bl{fken ln hoeverre deze door de Commtssie aangedra-
gen methodlek tn de praktiJk van de beleldwoorberetdlng ook werkeltJk
toepasbaar ts.

De resultaten z{ln op 26 Juü f99f gepubltceerd tn de vonn van een
aparte b{lage b{ het rtchtliJnen-advles voor het MER PAP Gelderl,and
met als tltel TIet onhvtkkelen en selecteren van alternatter¡en bU

m. e.r. voor provlnclale afvalstoffenplannen'.

Evaluatie achteraf

BtJ een aantal besluiten over proJecten die de Commlssie werden toege-
z¡nden, heeft de Commlssle geconstateerd dat daartn een evaluatlepro-
gramma ontbrak.
TMJnstra Gudde Management Consultants heeft op 16 augustus 199f het
rapport 'M.e.r.-evaluatle bU mllleuvergunnlngen' uttgebracht. Dtt
rapport ls een handretktng voor het opstellen van het m.e.r.-er¡alua-
tteprogramma en het ultvoeren van er¡aluatle-onderzoek b{ mtlteuver-
gunningen waa¡:\¡oor een MER ts opgesteld. Dit onderzoek werd geënta-
meerd door de mlr¡lsteries vanVROM en LNV.
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Begür 1992 worden de eerste evaluatlerapporten verwacht over de pro-

Jecten Grootschallge berglng ,'"¡¡ þqgsersPecle ult het benedenrlvleren-
gebled (fO2) en de C,-dePonle (onverwerkbaar chemtsch afual) op de
Maawlalúe (I11).

2.8 Database 'Infor-mer'

Begüx dn Jaar ts een uttgebretde liJst opgesteld met specftcatles
waaraan de database zou moeten voldoen waarln tnformatte kan worden
opgeslagen orrer proJecten waarover de Commissle advlseerde. Aan het
elnde van het Jaar ztJn delen van versle 2.O van het programma opgele-

verd en getest.
Naar verwachüng zal beglr 1992 het programma operationeel z!ln. De

Commlsste verwacht alle proJectgegevens te hebben tngwoerd aan het
elnde van 1992.

2.9 Stlchting Bureau van de Commissle m.e.r.

Nadat gedurende enkele Jaren de mogeüJkherd tot volledlge verzelf-
standiglng van het secretarlaat van de Commlsste was onderzocht, heeft
de mlntsterraad dttJaar besloten hlenran af te zten.
In plaats daan¡an werd besloten tot voorbereldtng van de oprichting
van een stlchttng waar:r'oor geen wetsur{zl$lnlg nodlg! ls. De voorberei-
dtqg ls erop gerlcht de Stlchttng Bureau Commlssle voor de m.e.r. v¿ìn-

af f Januarl 1992 operattoneel te laten z{n. De stichtlng zal worden
gesubsldteerd door de mtntsterles van VROM en van LlrIV. Het bestuur
wordt samengesteld ult de voorzttter en twee plaatwervangende voor-
zttters van de Commlssle, en een vertegenwoordtger van leder van de

betde mtnlsterles. De âlgemeen secretarls van de Commtssle zal de di-
recteur van de sttchttng worden. De medewerkers van het secretariaat
treden, met ultzondertng van de algemeen secretarls, per I Januari
1992 ln dter¡st van de sttchtJng.

2.lO Cursussen, seminars en workshops

In 1991 leverden medewerkers v¿ul het secretariaat en (plaatwervan-
gend) voorzltters weer tnbreng b{ dtverse cursussen, semlnars en btJ-

eenkomsten. Voor een groot deel betreft dlt m.e.r.-cursussen, die door
steeds meer unlversltetten en hogescholen worden opgezet. Ook z{n me-
dewerkers van het secretartaat betrolçken geweest biJ diverse tnterna-
ttonale btJeenkomsten, zoals een workshop tn Grtekenland ten behoeve
van de t¡rtroductle van m.e.r. aldaar, een conferentle ln Engeland over
'Advances ln Envlronmental Impact Assessment' en een workshop tn Ame-
rtka ten behoeve van de opstelltng van een trrternattonaal brulkbare
Tlandletdtng m.e.r.'.
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Een medewerker van het secretarlaat heeft zltttng l¡r de begeletdlngs-
commlssle Wegtr€ van effecten, de begebrdhgscommlssle M.e.r.-evalua-
tle bU mllleuvergunntngen en de klankbordgroep Herztenlng Beslutt
m.e.r.

Daarnaast werden op het secretartaat van de Commtsste stagl,atres van
de Katholteke Untversltett NtJmegen en de Landbouwunlversltelt Wage-
nlngen begeleld.

z.LI Overige internationale contacten

Steeds vaker wordt de Commtsste ge\rraagd tnformatle te geven over
m.e.r. tn Nederland, ln het blfzonder o\¡er het bestaan en functloneren
van een onafhankeliJke Commrssle en de tnbreng daarvan als toegoroegde
waarde aan het m.e.r.-proces. Dtt komt waa¡sch{nl{k omdat Nederland
tn vergeltJklng met de andere Europese landen meer ervarlng heeft met
een dergeltJke onalhankeltJke (advtes)tnstanüe.
De belangrgkste contacten tn 1991 worden hleronder aangegeven.

Verenlgd Konlnlrfk
In de zomer van 1991 rs een werlrgroepsecretarts van de Commtssle gedu-
rende twee weken werkzaam geweest bfJ het Engelse Instttute of Envt-
ronmental Assessment. Dtt door partlculter fnftfatfef opgezette bureau
heeft onder andere als doel de kr¡¡alttelt van de Engelse mtlieu-effect-
rapporten te bewaken. Gedurende het bezoek ztJn de Nederlandse erva-
rtngen van het secretartaat overgedragen aan de medewerkers van het
lnstltuut.

Verenlg¡dc Natles
In het kader van een'task-force'van de Economlc Commlsslon on Europe
van de Verentgde Nattes werd l¡r twee b{eenkomsten ln Washtngton en
Genève b{lgedragen aan het opstellen van aanbevelingen voor het ult-
voerenv¿ur m.e.r. op het nlveau van beleldsbeslisstngen.

Dlversen
Op het secretarlaat z{n dtverse buttenlandse bezoekers ontvangen:
. een delegatie van het bestuur van de autonome provlncte Süd-Tt-

rol/Alto Adfge ß geinformeerd over het functloneren van het Neder-
landse m.e.r.-systeem en de rol van een onafhankeliJke commtssle l¡r
het btJzonder;

. voor Italtaanse studenten uit de provüxcle Frlulf-Venezia is een
lnleiding or¡er de werkzaamheden van de Commlsste verzorgd;

o l¡r het kader van een Memorandum of Understandrng heeft een delegatle
van het Hongaarse milteu-mlnlsterle Nederland bezocht. Centraal
stond het opdoen van prakt{kennrtngen met m.e.r. ln Nederland. De
Commtssle heeft enkele onderdelen van dtt bezoek verz¡{gd;

. op vetzoek van een medewerker van een Brlts advlesbureau, dle l¡r
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opdracht \¡an de Brltse regertng aþemene rlcht{lnen voor het op-
stellen van MERen moet onturlkkelen, werd gesproken over de wtJze

waarop tn Nederland rlchtltJnen tot stand komen:
. de rol van de Commtsste werd uttgelegd aan medewerkers van verschtl-

lende mlntsterles ult Noorwegen dte zlch bezlghouden met m.e.r.-za-
ken en aan hoogleraren en studenten mllleukunde en mllieubeleid van
de ur¡tversltett rmn Oldenburg, Nledersachsen;

. tn 1991 bezocht ms. Helen Hughes, Parltamentary Commtssloner for the
Envtronment ùr New 7*aland, voor de tweede maal de Commtsste om v¿ul
gedachten te wlsselen over m.e.r. tn betde landen.

Interratlon¡lc publlcatlee
. een artlkel or¡er de Nederlandse en'artngen met m.e.r. voor strate-

glsche besltsslngen ln het Dultse blad'LltP-Report';
. een artlkel over het geven \¡an m.e.r.-tratnlngen ln de door de Unl-

versltelt van Manchester ultgegwen ElA-Newsletter':
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3. RICIIILI.TNEN-AI'\IIE'ZEN VOOR I[ER' CN

-3.r Inleiding

Van verschlllende kanten wordt or¡er utteenlopende aspecten van de ad-
vlezen voor rlchtltJnen van de Commtsste krtttek $eult. Regelmatig ge-

hoorde l¡crtttek ts dat de advlezen te omvang{k en te gedetailleerd

z$n. Dlt wordt ook gerneld tn het versliag van de regertng over de wer-
klng van de m.e.r.-regeltng"l. Dtt ls aanletdlng geweest om l¡r deze

btJdrage tn te gaan op de systemattek van de werls*'tJze van de Commls-
sle bU de advtserlng voor rlchtltJnen. Drte elementen bl{ken naar
voren te sprlngen. Dat z{n:
. toesntJden van advlezen op de sttuatle ('maatwerk) (par. 3.2):
¡ conslstentle tussen de advtezen voor rlchtl{nen (par. 3.3)
o rekenln€ houden met wetenschappeltJke en technologtsche onturlkkelin-

gen (par. 3.a).
Deze drie elementen krlfgen hleronder afzonderltJk de aandacht. Ver-
volgens worden conclusles getrokken over mogeltJl,rtreden om de kwalitelt
van rtchtl{nenadvlezen te bewaken en te verbeteren (par. 3.5 en 3.6)'

3.2 Maatwerk

De dlversttelt ttt m.e.r.-pllchtlge actMtetten en proJecten maakt
maatwerk b{ de advlserlng noodzake{fk. Dezæ dtverslteit komt r¡tet

alleen voort ult de aard van de actlvlteft, maar ook utt de maatschap-
pel{ke en [rsleke omgevlng. Zo kunnen b{lvoorbeeld composteerlnrlch-
ttngen wells¡'aar ldenttek zlJrL, rø;raar de omgarlng waarln de lnstallatte
gesttueerd wordt en dus de mllleugoroþn, verschlllen steeds. Op een

tndustrieterretn speelt cumulatle van emtssles (biJvoorbeeld stank)

een belangdJke rol. De vestlglng van de lnrlchtfng ln een landeliJk
gebled vraa¡lt meer aandacht voor natuur- en landschapsaspecten.
Ook het beletdskader en de maatschappeüJke acceptatie verschlllen per
proJect en locatle, en beinvloeden het advtes. Veroorzaakt een geplan-

de actMtett grote or'¡rust onder omwonenden weger¡s (mogeliJke) tnvloed
van emlssles op de gezondhetd, dan advtseert de Commlsste het bevoegd
gez;igdtt aspect duldelfJk fn de rlchtlfJnen op te nemen.
Het rekentrg houden met de genoemde sltuatte-specllleke factoren leldt
dus steeds tot verscttlllende (accenten tn) advlezæn, over ogenschiJn-

l{k geliJksoortlge proJecten.

13 Zte Werklng regellng mllleu-effectrapportage', lpeede l(amer, vergaderJaar 1990-1991, 22 lO3, nr. I'
blz. 2A: "Het ød;vþs rrnr rlr;h/d;gæn u¡ordt soms als gdctaûlæd, elararletL Iþt adples van de Comrn¿s-

s1e gaot In sorranþe gewüen gedctßûIEeñ h ap & te ür,æhr!ætr etfæten In llælt müIIeu-e.ffectap-

prl. Mær dsfercnllatle vøt & nlurte valn detatl gerclatæd, aan & ænpbútelÉ van de actlrlltelt,

zou nagestæJd tnæten un d.etu DIt l{kt gc*n dc tærene¡de ettru*q npg,el{k'
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Een tweede element bfJ het 'maatwerk ts de onzekerheid over de in-
vloed van de actMtett op de omgevtng. Naarmate aard en lntensttelt
van mtlleugwoþen moetltJker z{ln te voorspellen, of er een breder
scala aan (combtnattes) van alternatleve oplosstngen ls, kan de Com-
mlssle nlet anders dan daaraan globaler aandacht besteden tn het ad-
vles. De rtchtltJnen dlenen ünmers tn leder geval de belangr{ke
mllteuaspecten te omvatten. Het gwoþ van dtt gebrek aan lnzicht
vooraf, ts dat de Commlssle tn haar advles nlet altfJd dufde$k on-
derscheld kan maken tussen belangr{ke en mlnder belangrlke mtlteuge-
voþen. Hterdoor kan het advles deels het karalrter van een checkllst
hebben: de onderdelen van zo'n checldtst z{n dan ntet op alle alter-
natteven/varlanten van toepasstng. Het bevoegd gez.a4 en de l¡rtttatief-
nemer zullen dan zelf de reler¡antte va.n de gevraagde aspecten moeten
bepalen. In veel gwallen zal dat pas mogeltJk zfn tfdens het op-
stellen van het MER' als meer l¡rztcht wordt verkregen tn de relatie
tussen de acttvltelt en de mtlteugevoþen. In complore gevallen wordt
er ln de prahfJk dan vaak voor gekozen het MER gefaseerd op te stel-
len, al dan nlet met een tussenbeslult' '1.

3.3 Consistentie

Het tweede belangrrJke element dat b{ de advtsertng een rol speelt ls
de conslstentte.
BtJ conststentle gaat het om de tnhoudel{ke samenhang tussen de ad-
vlezen. BU de totstandkomtng van een advtes voor rlchtl{nen wordt
een recent advles over een soortgeltJke acttvltett als ultgangspunt
genomen. Zo wordt beretkt dat (toekomsüge) MER-opstellers btJ met
rurme de te beschr{ven techntsche aspecten en de emlssles van instal-
latles een znlfde mate van detaü kunnen hanteren. Dufde{k moge z\n
dat deze metlode geen afbreuk mag doen aan het maatwerkvan de Commts-
sle.
BtJ geheel nleuwe acttvttetten of technteken waarvoor nog nlet eerder
een advles voor rtchtltJnen werd opgesteld, ls bovenstaande werlnr'{fze
ntet mogel{fk. Dan bouwt de commtssle een geheel nteuw advtes voor
rlchtltJnen op.
De conststentle l¡r de tnhoud van advtezen kan worden bevorderd door de
wtnenstellttg uande werkgræpnen de uorrnvan de adr¡lezen.
BrJ het samer¡stellen van werlrgroepen houdt de commtssle rekentng met
de ervarlng van de deskundigen. Een werkgroep bestaat daarom voor een
deel utt deskundtgen dle eerder tn werlgroepen voor soortgel{ke acü-
vttetten hebben deeþenomen. om ook vernieuwend te kunnen ztJn, hebben
ook 'nleuwe' deslmndtgen tn een werþroep zltttng. DanløU dezæ werk-
wtJze worden de adr¡lezen voortdurend geactualtseerd en aan krttische
beschouwlngen onderworpen. De samensteltlrg van werþroepen van de

14 Zle over gefasecrde besluttrormfng hoofdstuk 3 van het Jaanrerslag van de Commlssle over het Jaar
1990.
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O Samenvatttng van het advies
I Inletdlng
2 Doel en probleernstellürg
3 Genomen en nog te nemen beslutten
4 Voorgenomen actMtelt en alternatle\¡en
5 Bestaande toestand van het mllleu en autonome onhrtklcelng
6 Mllteugwolgen
7 Verge$ldng van altematleven
8 Iæemten tn lcennls, evaluatte achteraf
9 Vorm en presentatle van het MER
lO Samenvattfng van het MER

3.4 rñ/etenschappeliJke en technologische ontwikkelingen

Commlssle draagt bfJ tot een evenwlcht tussen conttnuitett en vernleu-
u¡tng.
De conslstentte wordt ook bevorderd door de vorm van het advles, voor-
namellk door de gehanteerde hoofdstuk-tndeling. De adviezen worden
meestal tngedeeld op basis van de voþrde tn de Wet algemene bepalln-
gen milteuhygtëne {art. 4fJ). Dlt leldt tot de volgende tndeling:

Het derde element dat op de kwalttelt van de advtserlng betrekldng
heeft, betreft de mllteutechnologtsche en -wetenschappelUke onh¡'lkke-
llngen. Het gaat btJvoorbeeld om het betrekken v¿ur onturlkkellngen op
het gebted van nleuwe technologieën of voorspelltngsmethoden. De des-
þ¡¡¡rlrgen tn de Commlssle ztJn goed op de hoogte van deze onh¡rikkelin-
gerr. ZIJ kunnen daarom een op de stand der kennts en onh¡rlkkeltng toe-
gesneden advtes geven. Daar staat tegenover dat de Commtssle soms te-
rughoudend ls met het aangwen van mogeltJke alternatleven of metho-
den, Jutst door dle snelle onturlkkeltngen. Kennts over technologteën
en voors¡pelltngsmethoden en tnztcht üe mllleu-efrecten nemen snel toe.
7au de Commtssle daar geen rekenrng mee houden dan loopt ztJ de kans
te advtseren over bepaalde alternatleven of methoden dle tlfdens het
opstellen van het MER verouderd of lncompleet bl{ken te z{n. Het ad-
vles van de Commlssle levert tn dtt opztcht voor het bevoegd gezag en
de tnttlattefnemer dan nlet alttJd de dutdeltJlùeld dte men zolr wen-
sen.

3.5 Conclusie

De Commtsste tracht op systemattsche wlfzæ de hpaltteit van de advle-
rÆrr voot rtchtltJnen te bewaken en \¡/aar moge{k te verbeteren. Daar-
biJ let zIJ vooral op de toespltstng van het adr¡les op de besluitvor-
mtng voor een speclfieke actMtelt ('maatwerk) en de conststentie
tussen de richtliJnenadvlezen. Ook het verwerken van de technologtsche
en wetenschappeltJke kennts van het moment maakt daar onderdeel van
uit. Voorop staat evenwel het leveren van maatwerk, door rekentng te
houden met de spectfteke sttuatle per proJect. Daartoe behoren nlet
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alleen omgevffigsfactoren maar ook andere factoren zoals de maatschap-
pellke contCId. Een advles wordt globaler naarmate de onzelcerhetd

over de actMtelt, de alternatteve oplosslngen of de mllleugevolgen
groter ls.

3.6 Verdere werkdjze

Een goed MER bo¡at Jutst dte gegevens o\rer milleu-aspecten die van be-

lang dJn voor de besluttvorrrtng. Qdens het vooroverleg ts nog niet
alüJd dutdeltJk welke mtlteu-gegwens dat zlJn. Dat kan lelden tot

$obale of Jutst te gedetallleerde rtchtliJnenadvlezæn. Pas bU het
opstellen en het toetsen van het MER bliJkt ln hoeverre dtt laatste
het geval ls geu¡eest. Om hler zlcht op te kr{lgen zal hLet secretariaat
na het uttbrengen van het toetstngsadvtes over een MER terugkoppelen
naar het rlchtl{nenadvtes; het MER en het toetstngsadvles worden
naast het rlchtl{nenadvles gelegd met de \rraag, welke elementen ln
het rtchtlrJnenadvles wel en ntet zlirvol waren voor het MER De Com-
mlssle wll hferbtJ meer lnztcht te krfJgen tn rtcht$nen dte van be-
largi ztJn voor de besluttvormtng over een voornemen. Op dezæ w{Jze kan
de Commlssle ln haar advlezcn voor toekomstlge (soortgel{ke) proJec-

ten overbodtge vragen vermtJden.
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4. lOEfSf¡fG VAN MER'en

4.1 Inlerding

De Commtssle heeft tot nu toe 97 MERen getoetstr'1. Het merendeel
daan¡an voldoet ln grote [lnen aan de aan een MER te stellen elsen;
ln veel rapporten bltJkt echter ln meer of mlndere mate lnformatte te
ontbreken. De vraag dte dan vervoþens opkomt ls of de gepresenteerde
lnformatle voldoende ls voor de beslultvormlng over het voornemen.
Voor de beantwoordtr4! van deze vraag wordt gekeken naar de hoofddoel-
stelltng van m.e.r.: het mtlteubelang naast andere belangen een vol-
waardlge plaats tn het besluttvormlngsproces te geven.

Hoe de Commlsste tn de prakttJk met dtt beoordellngsprobleem omgaat,
wordt hteronder geschetst. DaarbtJ moet worden gesteld dat dtt een
beschrfJdng ls van de hutdtge sltuatte ls en dat hlerln een voortdu-
rende onhrdkkeltng ls te zlen.

4.2 Toetsingscriteria

Het MER zal - mede aan de hand van de rtchtltJnen - met name worden
getoetst aan artlkel 4U, lid I en 3 van de Wabm, dat aangeeft welke
onderwerpen een MER ten mlnste moet behandelen.
BU de vraa€¡ of het MER l¡x relatte htermee al dan nlet voldoende ùr-
formatle btedt voor de besluttvormtng speelt de kwalftet en lcrvantl-
telt van de verzamelde mtlteu-lnformatle een belangrtlke rol: het
toetsl4gscriterlum voor de Comrnlssle ls of er voldoende en Julste ln-
formatle geboden ls om de besluttvonners lrr de gelegenhetd te stellen
het mllleubelang gelrJkwaardlg mee te wegen brJ het beslutt.
Het gaat daarb{ om toetstng op hoofdltJnen. Detalls zullen nlet tot
een ander beslult letden, ook ntet als ze onJulst ztJn.
Als de Commissle van oordeel ls dat er voor een mllleubewuste beslutt-
vormtng essenttële lnformatle ontbreekt, advlseert zfJ het MER aan te
(laten) vullen vóórdat er beslultvormtng plaatsrlndt (de onder 4.4,
sub a).

Tot nu toe heeft de Commissle om de voþnde redenen geadviseerd het
MER aan te vullen:
. het doel en belang ziJn te eenz{dlg benaderd:
¡ de voor8Íenomen actlvttelt bevat ln haar opzæt essentiële onzekerhe-

den over de bei¡rvloedtng van het mllteu:
. redel{ke alternatteven worden zonder goede motlvatle buiten be-

schouwlng gelaten, of weggeschrwen;

l5 MERen waam\¡er een toetslngsadnles ls uftgebrachl M.e,r,-procedures dte t{dens het tntertmbeletd
ztJn gestart, ztJn trterbtJ
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. van de bestaande mtlteutoestand ztJn essentlële onderdelen ntet of
ntet goed beschreven:

. mllleu-effecten dte belangrtJk zrJn, zlJn onJuist, ntet of te sum-
mler beschreven:

. bll de vergeltJldng van de altematteven wordt sterk naar een voor-
keur toegewerkt;

o essentlële leemten ln kennts (orzekerheden) bl{ven onderbelicht:
. de samenvatüng ts tendentleus: weersptegelt de hoofdtekst ntet of

ls onbegr{pe{fk:
. het meest mtlleuvrtendel{ke alternattef ls ntet volwaardl$ ultge-
werkt, wordt onvoldoende ln de ve¡gel{ktteg van de alternatleven
betrokken, of ber¡at elementen dle nlet goed te reallseren z{n en
daardoor geen realttettsr¡¡aarde hebben, of de modernste beschtkbare
technleken komen ntet voldoende aan bod.

Het kan echter ook gebeuren dat de Commlssle adviseert een MER aan te
vullen, ntet omdat het MER op één onderdeel onvoldoende ls, maar omdat
het totaalbeeld r¡aar de mentrng van de Commlsste nlet aan de etsen vol-
doet. Het betreft dan een opeenstapeltng van onduideltJkheden en onze-

kerheden dle tot de conclusle letdt dat het banoegd gezag nlet de

mllleurelevante tnformatte ult het MER zal lcunnen desttlleren.

4.3 Maatwerk

Ult het bor¡enstaande zal duide{k ztJn dat het ntet mogeliJk ls gede-

tallleerde, algemeen toepasbare beoordeltngscrlterla voor de toetstng
van MERen op te stellen. Ook hter geldt, net als bfJ de rtchtl[nen-
advlezen, dat maatwerk geboden ls. \[¡at b{ het ene proJect voldoende
lnformatle ls, ls voor het andere lang r¡fet genoeg. B{ de bouw van
een verbrandtngslnstallatle ln een lndustrteel gebted ls de tnformatle
over de landschappel{ke etrecten mtnder van belang dan wanneer een
dergel{k tntttatlef tn een landeltJk gebled ls gepland.

4.4 Consistentie

Net als b{ het opstellen van een advtes voor rlchtl{nen, speelt ook
btj de toetstngsadvtezen de onderltnge conslstentle een belangrrJke
rol. Het ts nlet goed, warureer vergel{kbare MERen door verschlllende
werkgroepen verschtllend worden beoordeeld. Evenals bU de rlchtUt-
nen-advlezen wordt geprobeerd dtt te voorkomen door toetslngsadvlezen
van vergel{kbare projecten erb{ te beschouwen, werþroepleden met
ervartng l¡e andere proJecten te betrekken biJ de toetstng en op secre-
tartaatsniveau veel overleg te plegen.

Ook wordt geprobeerd om vla de indeltng van de advtezen tot een zekere

conslstentie te komen. Een toetslngsadvles bevat dan ook:
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a. toetslng op hoofdltJnen: btJ een posltlef advtes za'l het gaan om
het âlgemene oordeel en een korte samenvattln$ van het advles. In-
dlen de Commlssle tot de concluste is gekomen dat essentiële lnfor-
matte ontbreekt, of dat het MER essenttële fouteù bevat zal zlJ dlt
ln dn hoofdstuk verwoorden. In het laatste $eval za'l daarb{ de

aanbevellng worden gegeven het MER aan te (laten) vullen.
b. toetslng op onderdelen: hterln wordt, aan de hand van de tndelfng

van artlkel 4! van de Wabm, tngegaan op punten dle de Commlsste
van belang acht ln het kader van een geutogen besluitvormlng, maar
dle nlet per se tot aanvulltng van het MER hoeven te lelden. Aan de
geconstateerde bezwaren kan veelal tegemoet worden gekomen fr de
verdere vergunntng- of planprocedure (btJvoorbeeld door bepaalde
voorschrtften), dan wel ln de evaluatie achteraf.

c. eventueel een b{lage met detatlopmerldngen: btJvoorbeeld fouten ln
tabellen, verkeerde verwtJzfrgen e. d.

4.5 Wetenschappeltjke en technologtsche ontwikkelingen

TnaJs ls beschreven ln hoofdstuk 3 houdt de Commtssle b! het opstel-
len van het advles voor rtchtl{nen zo veel mogeltJk rekenlng met we-
tenschappeluke en technologlsche onturlkkelingen.
Soms ztJn de ontrvlkkeltngen zß snel geweest, of heeft er zo veel t{d
gezæten tussen het opstellen v¿ut rlchtliJnen en het publiceren van het
MER dat de rtchtltJnen waaraan het MER moet worden getoetst, Verou-
derd' z{n. In dte gevallen speelt b{ de beoordellng door de Commts-
ste de waag of de geboden tnformatle gezien de stand van de techntek
en de wetenschap volledlg¡ en Julst ls, en zlJn de rlchtltJnen van mln-
der belang.

4.6 Omgaan met a¿utvullingen

Als de Commtssle van mentng ts dat er een aanvulltng moet komen op het
MER wordt met het bevoegd geng en de tntttatiefnemer besproken hoe
met de opmerklngen van de Commtsste het beste kan worden omgegaan. Dtt
gebeurt t¡r een zÃ vroeg mogeltJk stadium, maar uiterl{k btJ de ge-

dachtenwtsselttr met het bwoegd gezarg en de lnitiattefnemer over het
c oncept-toetstr4¡sadvles.
B{ dlverse proJecten heeft dft ertoe geleld dat het bwoegd gezag de
Commlsste woeg het ultbrengen van het advles utt te stellen totdat de
aanvullende lnformatte verzameld was. Aan een dergel{k verzoek is de
Commlssle steeds tegemoetgekomen. Het ultelndeliJk ultgebrachte toet-
slngsadvles wordt dan een totaalbeoordellng van het MER èn de aanvul-
lende tnformatle. Ondanks het fett dat de Commlssle in eerste lnstan-
tte concludeert dat het MER ontoerelkende lnformatte ten behoeve van
de besluttvormfng bevat, verschtJnt er daarom l¡r veel gevallen uitetn-
dehlk toch een posittef toetstrgsadvles.
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Het berroegd gezag bepaalt uttetndeltJk zelf hoe het met het toetslngs-
advtes var¡ de Commlssle omgaat, op welke punten aarnmlllngen worden
gemaalú en hoe de aanmlltngen ln een eventuele vewolgprocedure wor-
den lngepast.
\ltelke rol de Commlsste procedureel b{ aanrmlll4gen speelt, wordt per
gwal bekeken. De Wabm geeft nog geen regels voor aanvulltngen.

In het verslag van de r€gedng or¡er de werldng van de m.e.r.-regellng
op grond van artlkel 80 Wabm wordt hlerop tr¡gegaan:
"Dei rqøttg za,I vorrstellen døt de Comm{ssfe vær de rrLe,r. de be-
voqdlvld, lcrlJgt om t7 løt tætslngsødules etcpllclet aøn te geuen u:el-
ke aø¡uruIllryj q op het MER nútg ß uwdøt tot bestultucrntül,g wædt
oúergegøøtu Het bevqd gq.ag znl uøwþerß op þas{s mn dtÍ. adules
en üan de Insproak ønrtgeúm wellee afim)ullende tlformøtíe mæt worden
geleuerd Vw zovq dte frfqmøtlß esærtttcel fs voæ de beslulÍwr-
m/rng dlent dee opnleuw ann h,spraak m toetsW te wordøt ortderusor-

1)en-"
Het ls momenteel nog nlet precles duldeltJk hoe aan dtt voorstel uit-
werldng zal worden gegeven. Vooralsnog zal de Commissle de hterbor¡en
beschrer¡en werlrurlfze aanhouden.
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Ð. ENKELE ERVARINGEN VAN DE COMMISSIE MET HET TOE-
PASSEN VAN M.E.R. VOOR SÎRAÎEGISCHE BESLISSINGEN

5.r Inleiding

Nederland kent m.e.r.-p[cht voor een aantal plannen en programma's,
waarln strategtsche besllsstngen aan de orde ZlJn, znals het vaststel-
len van doelstelltngen, nonnen en randvoorwaarden"l In ¿s efgelo-
pen Jaren heeft de Commissle enlge ervartng opgedaan met m.e.r. voor
een aantal van deze plannen. Dlt betreft onder andere enkele struc-
tuurschema's (elektrlclteltsvoorzlenlng, drtnk- en l¡ndustrlewatervoor-
zlenlng, landlnrichtlng, rratuur en openluchtrecreatie), provlectale
afvalstofienplannen, ontgrondtngenplannen en rutmteliJke ordeningsbe-
sluiten ten behoeve van biJvoorbeeld woningbouw of bedrtJfsterrei-
nent ?1.

De Commisste gebrutkt de opgedane ervart¡xg biJ het opstellen van nleu-
we richtliJnenadvlezen. Het liJkt haar daarom nuttig enkele van deze

ervarlng¡en l¡x dit Jaanrerslag te bespreken. Daarb{ ts dft hoofdstuk
nlet bedoeld als een voorschrlft voor een meest gewenste aanpak -
daan¡oor ts de ervaring nog te beperkt - maar als een eerste aanzæt

voor dlscussle.

Het ts van belang op te merken, dat dlt hoofdstuk uitsluttend betrek-
king heeft op beslulten dte op dtt moment m.e.r.-pltchtt¡l ztJn. Het
gaat hlerb{ vooral om mllleugerlchte beleldsplannen en uitvoertngsge-
rtchte programma's. Deze b{drage richt ztch ntet op de discussle over
de zogeheten mtlteutoets voor (thans r¡let m.e.r.-pltchtlge) beleids-
plannen.

In paragraaf 2 wordt tngegaan op een aantal tn de praldiJk geconsta-

teerde verschlllen bU het opstellen van mtlieu-effectrapporten voor
concrete besltsstngen (verder te noemen 'proJect-MER) en mllteu-ef-
fectrapporten voor strategtsche besltsslngen (verder te noemen 'stra-
tegtsch MEI{). Venroþens worden tn paragraaf 3 enkele aandachtspunten
besproken voor de tnhoud van een strategtsch MER Enkele deelaspecten
worden tn paragraaf 4 toegelicht aan de hand van drie recente prak-
tiJkvoorbeelden: de m.e.r.-procedures voor respecttevelfJk het Struc-
tuurschema elektrtctteitwoorzienlng, het Provlnctaal Afualstoffenplan

16 Strategtsch ln tegenstelltng tut @rr;rete beallsslngen, waarbfJ het gaat om besllsstngen, gertcht oP

de uitvoerlng van 6en spcclfleke acttvttelt. In de prakttJk ztJn befde types bcsllsslngen ntet alt{d
strtkt geschetden. Voor alle dutdel{kheld: lndten sprake ls van een besluttvornrfng met zowel strate-
glsche als proJect-aspecten, rlcht de tekst zlch ultgluttend op het strategfsch deel.

17 Uttgebretde lnformatte kan gwonden worden tn b{fage 7 van dlt Jaawerslag (proJectbeschr{vlngen},

HetgaatonderandereomdeproJectnummers lO9, ll3, l17, f¡rc, 1,t6, 159, L72,L76, l8l, 185, 192, 193,

24L,247,261,2&,29O, 3OO, 309, 3rO, 316, 331, 354, 358 en 375'
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Gelderland en het S[bplan Noord-Holland. Paragraaf 5 ber¡at enkele
conclusles en gaat ln op actuele onturlkkellngen.

5.2 Verschillen

De lr¡houdselsen van een MER zoals geformuleerd ln de Wabm, ztJn goed
toepasbaar voor een proJect-MER"l. Indlen men echter onderdelen van
een MER voor strategtsche beslisslngen op vergel{kbare w{lze probeert
ln te vullen, loopt men tegen problemen op. Een paar voorbeelden:

Ect voornencn
BU een proJect-MER ls een gedetarlleerd ultgewerkte beschrgvlng van
het voornemen ln het MER over het âlgemeen het ultgangspunt voor het
voorspellen van de te verwachten mllleugevoþen en de keuze van alter-
natleven. BtJ een strateglsch MER ls dlt vaak anders. Het voornemen
heeft b{ de start van de procedure over het algemeen nog geen ultge-
werkte vonn. Het MER wordt Jutst opgesteld om dlt voornemen nader te
formuleren.

Alternatleve¡
In het MER dtenen de redel{kerw{s te beschouwen alternatteven voor
de voorgenomen actMtett beschreven te worden. B{ een proJect-m.e.r.
zlJn de te beschriJven alternatler¡en voor de voorgenomen activltelt
over het algemeen goed af te grenzæn. Het gaat vooral om toepasslng
van bestaande kennts, aan de hand waan¡an vooral techrúsclw ultvoe-
rtngsalternatleven worden onturlkkeld. HlerbiJ zlJn duideliJke referen-
tles aanwezlg (best practlcable means'en best techntcal means).
De besltsstngen waarvoor een strategtsch MER wordt opgesteld, richten
zlch r¡tet prlmatr op concrete actlvltetten, maar hebben vaak een hoog
abstractlenlveau: b{voorbeeld het vaststellen van doelstellingen. In
het MER moeten geen techntsche, maar belefdsalternatle\¡en aangegeven
worden. BU het onh¡¡Ikkelen hlervan bestaan veel mürder referentles;
het 'l¡est practtcable' of best techntcal' beletd valt vaak niet dui-
delfJk aan te geven. Dlt betekent dat het ln veel strategische
m.e.r.'s moeiltJker ts de te beschrtJven alternatleven duidel{k af te
grelløßî. Het aantal mogeltJke alternatleven ls soms zß groot, dat ln
het MER gewerkt moet worden met 'ultersten' of bandbreedtes'.

Het felt dat de afgrerzfng van te beschr{ven alternatteven specifleke
problernen met zlch mee kan brengen. neemt ntet weg dat het de ervartng
van de Commlsste ls, dat Jußt fn een strategtsch MER de alternatte-
ven- of ldeeën-onh¡rikkeltng een heel belangrlJk element ts.

18 ZIe h dit verba¡rd ook het adrdea va¡r de E}¡aluadecommls¡le lilabm or¡er de werldng van de nr.e.r.-rege-
ling: 'Naar een volwaardtge plaate', 1990.
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Rcfercntles
In Nederland moeten als referentles voor de beslultvorr¡tng de bestaan-
de toestand van het mllleu en de onhrlkkeltng van het mtlteu lndlen
het voomemen ntet uttgwoerd zou worden (de zogenaamde 'autonome

mllteu-onturllckeltng) tn het MER beschreven worden. Het studlegebled
waarblnnen deze referentles beschreven moeten worden, ls tn een pro-

Ject-MER meestal goed aan te gwen en te overzlen. In een strateglsch
MER ls dft studlegebted moetltJker aan te gwen. Het ls meestal derma-
te groot (b{voorbeeld een provtncle of heel Nederland), dat het on-
doenl[k ls de bestaande mtlteutoestand en autonome onhrtkkellng vol-
led{ fn kaart te brengen (ofivel zn'teel werk zou kosten, dat dtt ln
geen verhoudfng tot de b{fdrage aan de besluttvonntng staat). Soms kan
echter tn het onderwerp van het beleld een beperklng van het studtege-
bted worden gevonden.

Mllleu-effecten
In het MER dtenen de mllleuganolgen van de voorgenomen actlvltett en

de alternatleven beschreven te worden. B{ een proJect-MER ts vaak
sprake van emissles vanult punt- of llneatre bronnen, wiJzt$tn$ van
bodem- en grondstoffengebrutk en/of wüzlglng van het landschap op lo-
cale schaal. Het ls daarom meestal mogeltJk lnvantltatteve, gedetatl-

leerde effectvoorspelltngen te doen, doorgaans met behulp van model-
len. Hoewel lsvantltatleve effectvoorspelltng ook bU een strategtsch
MER van ¡fioot belang ts, heeft veel van de te gebrutken mllteu-lnfor-
matle voor dtt t¡rye beshsslngen vaak een geheel ander karakter: ln¡¡a-

Ittattef, globaal, t¡rdlcattef, nlet-locattegebonden. Ofivel omdat lçwan-

tltatter¡e effectvoorspelllng op dft nlveau (nog) ntet mogel{k ls, of-
wel omdat dezæ voor de besluttvonnfig niet nodlg ts (b{lvoorbeeld om-
dat het verschll tussen alternatleven ook kr¡¡alltattef al duldeliJk ge-

noeg bl{kt). De effecten spelen ook vaak op een grotere schaal - re-
glonaal, natlonaal - dan btJ een proJect-MER

In dle ggrallen waar lcrvantitatteve en gedetailleerde effectbeschriJ-
vlng ntet nodlg of mogetiJk ls, dragen de effectbeschrlrvtngen l¡r het
MER sterk het karakter van kn¡alitatieve beschouwl4gen, meer dan van
concrete effectvoorspelli4g met behulp van modellen. In die gevallen

ts het beschrtJven van de mtlleugaroþn van strategische besltsslngen
uiteraard ntet mtnder belangr{k. Het karakter ervan ts alleen anders.

5.3 Enkele aandachtspunten voor de inhoud van een strategisch MER

Utt het voorafgaande komt naar voren, dat een MER voor strategtsche
besllsstr:gen vaak een andere trevulltng behoeft dan - de tot nu toe
gangbare lnvulling¡ voor proJect-besltssln$en. Hoewel dit ulteraard
v¿ul geval tot geval zal verschlllen, zullen tn een strateglsch MER
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de voþende aspecten van belang z{n:

Bcleldsuttgaagspunten
In het MER moet aangegeven worden welk beletd op dtt moment gevoerd
wordt, welke beletdsonderdelen btJgesteld dlenen te worden, welke on-
derdelen van het brJ te stellen beletd ntet ter dlscussle staan, welke
doelstelfngen men hedt, welke uttgangspunten en randvoorwaarden gel-
den, welke lr¡vloeden uttgaan van verwante beletdsterrelnen (tncluslef
EG-lcader) en welke veranderlngen er te venr¡achten z{fn van komende be-
letdsbtJstelltngen op verwante beleldsterrelnen.

Afstemmlnfl etrateglsch cn proJect-nlveau
In het strategtsch MER moet aangegeven worden welke concrete proJecten
met mogelrJk belangftJke nadeltge garolgen voorþloeten ult de beslts-
slngen waarvoor het strateglsch MER ts opgesteld. DaarbtJ moet bespro-
ken worden welke lnformatte op proJect-nlveau van cruciaal belang is
voor de strateglsche besllsstngen en dus tn het strategtsch MER nret
m4g ontbreken þ{voorbeeld enkele locatte- en tnrlchtlngsaspecten biJ
baggerspecleplannen"l, of tracé-aspecten bU de Hoge-Snelhetds-
Tretn). Verder moet aangegeven worden op welke w{ze mtlleugevolgen
betrokken zullen worden tn de verdere besluttvormtng; onder andere
voor welke proJecten m.e.r.-procedures doorlopen zullen worden. 7Ã kanr
duidel$k worden welke mtlieu-lnformatte op proJectntveau a¿ur de orde
zal komen, op welke wIJze deze op strateglsch nlveau b{feengevoegd zal
worden en op welke wlJzæ deze zal worden teruggekoppeld naar de stra-
teglsche beslultvormtng. 7n mæt ook lnztcht ln wentuele cumulatle of
synergle van efrecten op proJectntveau verknegen worden.

Refe¡cntlcr
Het MER moet een actuele beschr{vlng geven van de spectlleke mtlteu-
knelpunten dle aanleldlng geven tot het bgstellen van het beleld en
een beschr{vlng van de te verwachten onhvlkkellng van deze milleu-
knelpunten bfJ handhavlng van het bestaande beleld.

Alternatleve¡
De tnvulltng van de altematleven dlent loglsch te volgen ult de be-
letdsuttgarqlspunten en de geslgnaleerde mllleulorelpunten. Alternatte-
ven bestaan utt conslstent opgebouwde en samenhangende 'sets' doel-
stelltngen, methodes om deze doelstelltngen te berelken, uitgangspun-
ten, randvoorwaarden en maatregelen'ol. Het ls hlerbtJ nlet zßz.eet
van bela4g, dat ln het plan uttelndeltJk wordt gekozæn voor één r¡an
deze alternatleven. Wèl van belang ts dat de alternatleven lnzlcht ge-
ven tn het scala van mogelgke beletdsopttes en de mllieugwoþn van

19 Dtt voorbeeld uordt nader utþeurcrkt fn paragraaf 4: baggerspecfeplan Noord-Holland.
20 Een voorbeeld wordt çgerrcn tn paragaaf a: altemaüerrcn Structuurgcherna Electrlcltettsvoomtenlng,
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leder van deze optles. \[relke mtlteulmelpunten worden het eerst opge-

lost door bepaald beletd, welke bl{ven bestaan, welke nleuwe knelpun-
ten komen er b{? Nadat dlt lnzlcht ls verlcegen, kan vervoþens tn
het vast te stellen plan het te lrtezen beletd worden gdormuleerd.
Indten op voorhand al een dutdeltJke voorkeur voor één van de alterna-
tlwen bestaat, kan deze rn het MER gepresenteerd worden als 1tet

voornemen'.

BfJ het onderzoeken van alternatteven kent de Wabm de verpllchtlng ln
teder geval een 'meest mllleuvrlende{lk alternattef te beschrtJven.

Deze kan tn het strategtsch MER garonden worden door btJ het onhr¡lkke-
len van één van de alternatter¡en absolute prlorltett te gwen aan het
oplossen of voorkomen van mllleuproblemen.

Mllleugcvoþen
De mtlteugwoþen van de voorgenomen acttvltelt en de altematleven
moeten zo speclflek mogellfk voor de te nemen beslulten worden be-
schreven. lVaar krn¡antttatle\¡e efrectvoonspelllng nlet moge{k of nodtg
ls, moet kr¡¡alltatlef (eventueel ln de vonn van een beoordellng door
deskundlgen) beschro¡en worden, welke ürvloeden een bepaald beleld
naar verwachtfng op het mtlteu en op de Þestaande mllleuproblemen zal
hebben. Ook kan het l¡l bepaalde gwallen wenseltJk dJn, dat het MER
ztch ntet ?ßz.eer rtcht op de mtlteu-effecten zelf, als wel op de fac-
toren dle deze effecten bepalen. BtJvoorbeeld effecten op omvang en
samenstelllng van afüalsttomen"l, of te vers'achten veranderlngen ln
mllteu-relevant gedrag van (doel)groepen of economlsche sectoren
(energtwerbrulk, mobllltelt e.d.).

Onzelerheden en ontbrelen van kennls.
BU strategrsche besltsslngen ls vooral van belang dat, naast de onze-

kerheden tn de mtlleu-effectvoorspelltngen, dutdeüJk aangeg€ven wordt
wellce onzekerheden bestaan ln te rærwachten trends, technologlsche
onturlkkeltr4¡en, onturlkkeilngen op verwante beleldsterrelnen en tnter-
nattonale onturlklcelingen.

Ev¡lu¡tlc
Omdat op strateglsch nlveau vaak nog veel kennls ontbreelrt en nog veel
onzækerheden bestaa¡r, ts het belangrtJk dat een volledlg ultgewerkt
concept-waluatleplan onderdeel van het MER of van het (voor)ontwerp-
plan ultmaakt. In dlt waluatleplan moet aÍrngegeven worden welke con-
crete monltorprogramma's ultgevoerd gaan worden"l, op welke wtJze de
resultaten gepubllceerd en gebrutld gaan worden l¡r het beletd en wan-
neer resultaten aanleidtng geven tot heroverwegtn$ van beletd. Ook het
voþen van ultvoerende maatregelen dte ult het plan voortvloelen, kan
l¡r een waluatteprogramma worden opgenonren. Een belangr¡ke functle

21 Dit voorbeeld wordt nader uttgewerkt ln paragraaf  : te beschr{ven gwoþn btJ het PAP Gelderland.
22 Veelal betreft dtt het meten van achterg¡rondconc¡entrades en het voþn van prognos€s dle aan de basls

hebben gelegen van effectvoorspelltnçn.
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van evaluatie van strategtsche besluiten ls tenslotte het verzamelen
en complleren v¿¡,n gegevens ult evaluatles van proJecten, die voort-
vloelen ult de strategtsche beslisstngen.

5.4 Voorbeelden

In deze paragraaf worden enkele van de hlerboven gemaakte opmerkingen
kort toegellcht aan de hand van door de Commtssle ultgebrachte advle-
zÊtri
. het rlcht\Jnenadvles voor het Structuurschema Elelctriciteitsvoor-
zlentng (Snq - als voorbeeld van het onh¡¡lkkelen van samenhangende
alternatfer¡en dle op zfch ntet btndend voor de besluttvorming hoeven
te zUn;

. het rlchtltJnenadvtes voor het Provlnciaal Afualstoffenplan Gelder-
land - als voorbeeld van een MER waarüx een ander type milteu-lnfor-
matle gevraagd wordt dan de concrete milteugevolgen;

. het toetstngsadvtes voor het Slibplan Noord-Holland - als voorbeeld
van een sltuatle waarln voor een strateglsche beslissi:rg i¡:formatie
op proJectnlveau ntet gemist kan worden.

Structuurschema Elektrlclteltsvoorzlenlng (SfV¡
Het MER wordt opgesteld voor onder andere de volgende besltsstregen:
locatles voor grote elektrlctteltscentrales; welke brandstof op iedere
locatle gebrutlú mag wordery per brandstofsoort het ma:dmaal opgesteld
verrnogen ln Nederland en de mogeliJke onhrikkeltng van decentrale
elektrtcitettsopwehktng. In de startnotltle werden voor leder van deze
besltsslngen afzonderltJk alternatleven aangegeven.

In haar rtchtliJnenadvles bracht de Commlssle naar voren, dat de lrr
het MER te behandelen beleldsonderdelen btJ het genereren van alterna-
tleven nlet los van elkaar kururen worden gezteî. Keuzes ten aanzlen
van brandstoflrzet, locatles en hoogspannfrgstraJecten hangen blJvoor-
beeld samen met de onhrtkkeling van decentrale elektriciteitsopwek-
ktng. Een alternattef moet een samenhangende lnvulling zun van de be-
letdsonderdelen decentrale opwekldng (vooral warmte/krachtkoppeling en
wtnd), brandstofirzet voor centraal en warmte/kracht-vermogen, lnzet
van mttigerende maatregelen, potenttële vesttgi:rgslocatles en btJbeho-
rende hoogspanningstral ecten.

Uitgangspunten b{ het genereren van deze tntegrale alternatieven zl'n
de te verwachten onturlkkeltng van de vraag en de nagestreefde ontwik-
keltng van de mllteulnvaliteit.
Utt de beschrtJvlng van de te verwachten mtlteugwoþn biJ elk van
dezæ tntegrale alternatler¡en moet dutdelfJk worden welk kader i¡e het
SEV vastgelegd moet worden voor de toetstng van Elektrlciteitsplannen.
Dft hoeft dus nlet noodzakel{kerw{s één van de altematteven t¡r het
MER te z{n, maar ook een combtnatte van verschtllende delen kan ztJn.
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Provlnclaat Afv¡l¡tofrenplan (PAP) Crelderl,¡nd
Het PAP wordt gertcht op hutshoudelfJk afral en grof hulsvull, be-

driJfsafral, bouw- en sloopafval, zutvertngssllb, chemisch afual, spe-

clflek ztekenhutsafval, baggerspecle en mest. Het plan z.al een strate-
gisch karakter hebben, waarln de hoofdltJnen van het nleuwe afualstof-

fenbeleid van de provlncle worden vastgelegd.

De Commlsste heeft zlch bfJ het opstellen van het advtes voor rlcht-
liJnen gebogen over de vraag welke mtlteu-lrrformatie op dlt nlveau re-
levant kan ztJn voor de besluttvormtng.

Uttgaande v4n het strateglsche karakter van het plan, z,al het vast te
stellen beleld vooral de omvang en verdellng van de hoeveelheden af-
valstromen over de verschlllende schakels tn de afralverwtJderlngske-
ten (preventte, hergebrutk, verbrandlng enz.) bepalen. Omdat de afral-
verw$dertngsketen mlnder nadeltge mtlteugevolçn heeft naarmate de

afualÁtfomen vToeger tn deze keten worden be- of verwerlrt, levert de

beschrtJvtng van de efrecten van het beleld op deze keten een maat
voor de mllleugevolgen van dat beleld. Naar de mening van de Commlssle
moet daarom ln dlt Seval"l de besctrrtlvtng van de effecten van het
afvalbeleld op de verschlllende afualstromen centraal staan. Dlt le-

vert voldoende trrformatte op om een onderschetd te k¡rnnen maken tussen
de verschtllende alternatlwen.

Sllbptan Noord-Holland
Het MER ls onder andere opgesteld voor het besluit, hoe verrn¡ilde bag-
gerspecie verw{derd moet worden. Op het meest strateglsche nlveau on-

derscheidde men drle Voorloplge beletdsalternatleven': mlnlntaøl stor-
teíl (dat wi! zÊ,Égerr ma:<tmale lrøßt van schetdtngs-, retntgtrigs- en
hergebrutksmogeltJkheden, wa¿una storten), maxlnanl storten ln water
en moxlmrui stùten op lartd Op basts van $obaal en los van de ei$en-

schappen van speclfteke locatles vastgestelde mllleugevoþen werd een

keuzæ voor 'ma)dmaal storten ln water' gemaalst, waarna het MER verder
alleen voor dere keuze gedetatlleerd werd ultgewerkt. TtJdens de toet-
stng van het MER moest de Commtssle constateren, dat de milleu-aspec-
ten van baggerspectebergtng voor een belar¡gr{k deel worden bepaald
door de spectfteke sttuatle op de gekozen stortlocatles, de ter pleklce

heersende boderrgesteldheld, de geohydrologlsche toestand en de inrich-
ttng van deze locatles. Het bepalen van mllleugwolgen zonder deze ln-
formatle kan daarmee slechts zæer globaal en voorlopig ztJn en is on-

toeretkend om een (strategtsche) ker¡ze voor één van de voorloplge be-

letdsalternatier¡en te onderbouwen.
Dutdel{k ts dat tle dft geval 'tnformatte op uitvoertn$snlveau' biJ de

strategtsch beslisstng ntet gemist kon worden

23 Uitgaande van een strategtsch PAP; fndlen fn het PAP ook meer @ncr€te beslulten worden geformuleerd

over locatlekeuzes en (schaalgrootte van) concrcte verwerldngsacüvttelten, moeten daarvan tn het MER

wèl de milieugevoþn zelf beschreræn worden'
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5.5 Tot slot

Enþe conclusles
De ervarlngen bfJ de Commtsste tot nu toe w{zen er op, dat het tn te-
der goral mqelflk ls een zl¡rvolle MER voor een strategtsche beslutt-
vorming ult te voeren, znlang er maar rekening mee wordt gehouden dat
een strateglsch MERvaak andere elsen stelt dan een proJect-MER
Behalve aandacht voor de t¡:houd van het MER moet biJ het uitvoeren
van een strategtsche m.e.r. ook rekentng gehouden worden met het fett,
dat bU strateglsche besllsslngen het vaststellen van plannen en
programma's ntet zoals b{f proJectbesltsstngen sprake ls van één
cruciaal besllsmoment. Beletd wordt ntet tn één stap gemaakt, maar
wordt steeds weer aargevuld, b{gesteld of zælfs lngetroldcen. Een MER
voor strateglsche besltssü¡gen moet daarom snel en' eenvoudlg kururen
worden opgezßt en geen Jarenlange studte vergen, om m ln het beletds-
proces de spectfleke lnformatte aan te leveren, dle ür de betreffende
fase van de beleldwormhg essentleel ts. Dlt ts een verantwoordeliJk-
held van àlle partners ln de procedure.
Het felt dat een strateglsch MER snel geschreven moet kunnen worden,
mag er echter noolt toe lelden, dat te wetntg tiJd en creativltelt tn-
gerutmd wordt voor het nadenken over en onturlkkelen van (mtlleuvrlen-
delüker) altematte\¡en voor een bepaald beletdsvoornemen. Het ts de
ervartng van de Commtssle, dat Julst het bedenken en bespreken van
dezæ alternatteven een belangdJla meerwaarde van m.e.r. tn de be-
sluttvormtng ts.

Actuele ontwlkkellngen
M.e.r. of ¡r teder gwal een vorrn van milleu-effectbeoordeling
voor strategtsche besllsstngen ls een onderwerp, dat zowel bt¡ueen Ne-
derland als bulten Nederland actueel ls. In Nederland zIJn op dit mo-
ment reeds een aantal besllsstngen met strateglsche aspecten m.e.r.-
püchtlg. Daarnaast wordt nagedacht or¡er het tnvoeren van een ver-
püchte'mllleutoets' voor beletdsbesltsstngen met belangrfJke mllieu-
gwoþn. Het lnvoeren van een dergellfke mllteutoets wordt onder an-
dere door de Evaluattecommlssle \[¡abm beplelt"l. In de reactle naar
aanleldtng van dlt adÍles"l stelt de regertng, dat deze aanbweltng,
voor zover het om de R{ksoverhetd gaat, tn de l{fn van de regerlngs-
verklarlng past. Er llggen echter nog enkele vragen, waarvoor de rege-
rlng een cofr¡mlssle zal l¡rstellen dle, blnnen een korte terrnlfn, het
kabtnet nader zal adr¡lseren. De vragen behelzen de gevallen waarvoor
de mtlleutoets moet worden ultgevoerd, omvang en diepgang van de tn-
formatte, wte de lnn¡alltett bewaakt en welke procedure gevoþd moet
worden.

24 De vollediç tekst van de aanberrcllng ls: 'De NIU Þlælt aÃn orn tlor fulet,ls¡lÃrúirl'r net mlfieug,ewl-
gen een rnilfeupamgraø{ rrlrpl/r;lú te stcllcn en dc Cornrnlssfe vær de m.e.r. ln te æhaleelen"'

25 'De werlidng van de r€gelfng rne.r.', T\rcede l(amer, rrcrgaderJaar 1990-1991, 22 lO3, nr. l.
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In tnternaüonaal verband ts het van belang te rrcrmelden, dat gewerkt

wordt aan een EG-rlchüfJn betreffende de mtlteu-effectbeoordeltng¡ vart

beleldwoornesrens, plannen en pnogramma's. Deze rlchflfJn bouwt voort
op de bestaande EG-rlctrt$n voor m.e.r. op proJectntveau.

Tot slot heeft tn de afgelopen twee Jaar ook een werþroep van de Eco-

nomlsche Commlsste voor Europa van de Verentgde Natles - waarln ook

Nederland (mlnlsterte VROM en Commlssle m.e.r.) vertegenwoordlgd was -
zlch met het onderwery þ¿zlg gehouden. De uttkomsten van dezæ werk-
groep zullen naarverwachtlng tn de loop van 1992 gepubltceerd worden.
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6 HEl BELIING VAN ECOIilDROIÍ)GIE VOOR M.E.R.

Inleiding

BU veel m.e.r.-pltchttge actlvltetten spelen de gorolgen voor het
grondrvater een grote rol. B{ de beoordeltng van MERen komt dit as-
pect dan ook vaak aan de orde. Naar het oordeel van de Commlsste wordt
tn vrtj veel MERen op de hydrologle onvoldoende dlep lngegaan. Daar-
door btfJft ook onderbellcht.hoe tngrepen tn het hydrosysteem doorwer-
ken ln het gehele ecosysteem en daardoor efrecten hebben op vegetatte
en fauna. Als geen goede analys€ wordt gemaalrt van de bestaande hydro-
loglsche sltuatle en de gevoþn van de tngrepen htertn, wordt het ma-
ken r¡a¡r een goede beschrtJvlrg van de bestaande toestand van het gehe-
le ecosysteem, evenals het geven van een effectvoorspelltng bemoet-
l{kr.
In drt hoofdstuk wordt nagegaan wat de oorzaken voor deze tekortkomin-
gen op het gebted van de ecohydrologte zouden kunnen ztJn, wat daarvan
de gevolgen kunnen ziJn enwat daaraan zou kunnen veranderen.

Oorzaken

Er zJjn twee mogel{fke oorzaken aan te w{zen voor het gebrek aan tn-
breng van ecohydrologtsche aspecten tn mllteu-effectrapporten. Ener-
z{ds ls drt het bestaan van leemten tn kennls en anderztJds het nlet
@oed) gebrutken van beschtlirbare kennts.

Wat betreft de leemten tn kennts kan geconstateerd worden, dat:
a. dlepe grondwaterstromen tn veel gevallen slechts globaal kunnen

worden beschreven, omdat er wetnlg \üaarnerr¡tngen z{n;
b. voor het ondlepe grondwater er geen tekort ts ln het aantal u/aarne-

mlngen, maar de meeste gegeverìs¡ over pellen en stroomrlchttng zfn
verouderd door talr{f ke waterstandverlaglngen;

c. krvalltatteve gegevens veel¡al ontbreken. Hoewel het grondwater op
veel plaatsen verontretnlgd ls (o.a. door uttspoe[ng van mest en
bestr{dfngsmtddelen,. door lekkende rloolstelsels, tnftltratte vÍur
vervr¡lld oppervlaktewater, tnflltratte van percolaat utt ongecon-
troleerde stortplaatsen) ztJn van slechts weinig locaties goede
overzichten over aard, mate en verspreidtng van verontreintglng
beschtkbaar.

Daarnaast komt het voor dat beschtkbare gegevens¡ ntet (goed) worden
gebrulkt. Een voorbeeld ts het ntet gebrutken van stiJghoogtegege\¡ens
voor het construeren van lsohy¡lsen, waardoor de stroomrichttng van het
grondwater onbekend bl{ft. Hrerdoor kan b{fvoorbeeld ntet worden be-
oordeeld of door een lngfeep rn het grondwatersysteem de stroomrich-
tlng zodanlg zal veranderen dat een bestaande vutlwaterbel ztch wel of
nlet naar een natuurgebled of naar een waterwtnntng beweegf.

6.r

6.2
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6.3

In dte gevallen, waarln bestaande hydrologtsche gegevens ntet (goed)

worden gebrutkt, b$ken de betrokkenen vaak onvoldoende op de hoogte

te ztJn .rat a" recente onturlklrelln$en tn de hydrologle en met name l¡1

de ecohydrologte, een vr{ Jonge tak r¡an wetenschap.
Dlt wordt mede veroorzaakt doordat de onturtkkellng van grondwatermo-

dellen de laatste Jaren een grote vlucht heeft genomen. Dat geldt ook
voor de modellen waarmee ecologtsche effecten op o{gantsmen voorspeld
kunnen worden. Zelfs met een beperkte hoeveelhetd gegevens kan met een

model soms belangr{ke lnformatle worden verlrregen, btJvoorbeeld over

de rangorde tn de mate van mtlteu-aantasttng van verschtllende alter-
natlwe oplosslngen.

Gevoþn van onvoldoende aandacht voor hydrolo$te

'Wanneer de hydrologte onvoldoende wordt beschrer¡en, kunnen geen goede

voorspelllngen worden gedaan over effecten van de tngreep. Ingrepen ln
het grondwater kunnen vaak gwolgen hebben voor een veel groter gebled

dan alleen de plaats van de actMtett.
Een voorbeeld van een ecohydrologtsch efrect op grotere schaal ls een

pellverl4gtng ln een polder, waardoor het stroomoprñtaarts butten de

polder gelegen grondwatergebled, waarult water wordt aarlgeTßgen' 7ß-

veel groter wordt, dat door dalIrg van de grondntaterstand tn een ver-

derweg gelegen gebled effecten zullen optreden op verdrogl4gsgevoellge

flora en fauna. Wanneer onvoldoende gegevens over de grondwaterstrO-

mlngspatronen worden lngebracht fn het MER zal het moell{k ztJn de

effecten van de voorgenomen acflvttelten op verderweg gelegen gebteden

te beschrtJven, terw{l dte gevoþen wel aanzlenltJk lmnnen ztJn.

Een voorbeeld van ecohydrologlsche efiecten door veranderlng van $ta-

terkrvalttett ls het verdw$nen van karakterlstteke planten en dleren
ult een brongebled aan de voet r¡an een helll4g door verontretnt$lng
van het krrelwater. Dlt kan het gwolg ztJn van btJvoorbeeld overbemes-

ttng op het aangrenzend p}ateau. Door orwoldoende beschtkbare hydrolo-
gtsche gegevens of onvoldoende bekendheld met ecohydrologtsche en
landschapsecologlsche relattes kunnen dezæ effecten worden gemrst.

Het belang van ecohydrologtsche kennts kan goed worden geillustreerd
aan de hand van een m.e.r. voor een locattekeuzæ voor wonlngbouw. Van
de rlng rond de stad waartn de locatte moest komen kwam één segment er
nadrukkeltJk als beste ult. In tegenstelltng tot de andere segmenten
bwatte het geen natuurgebted, maar wel een goede lr¡frastructuur voor
het ver:voer en een aansluttJng op een al bestaande satelllet. Dtt
letdde ln de startnotttte tot de conclusle dat locattekeuze bulten de

m.e.r. kon bltJven. BU het opstellen van de rtchtltJnen kon echter
nlet de vraa¡¡ worden beantwoord of de voor wontn$bouw aan te brengen
verlagtng van het grondwater effect kon hebben op de \üatervoorzfenhg
van twee natte natuurgebteden op respectleveliJk twee en drte ktlome-
ter bulten het segment met de geplande vr$k. De daanroor benodlgde
kennts over ecohydrologtsche relattes fn het gebted ontbrak. Orndat het
beletd van de betreffende gemeente gertcht ts op het þehoud van deze
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natte natuurgebteden moest deze waag alsnog ln het MER worden beant-
woord.

Als tn een MER belangrtlke mtlteugwoþen onvoldoende beschreven zun,
kan dlt lelden tot een aanvulllag op het MER waardoor de nodig¡e ver-
traghg wordt opgelopen. Iets dergel{ks deed ztch voor btJ de aanleg
van een golfbaan ln een utt oogpunt van natuur waardevol beekdal. In
het betreffende MER waren hydrologle en vegetaüe goed beschreven. De
gegevens werden echter ntet met elkaar tn verband gebracht, waardoor
geen lnztcht werd gegeven tn tngreep-effect relatles. Hterdoor bleek
ntet utt het MER welke gevoþn de voorgenomen dralnage en ophogtng
zou hebben voor vegetatte en fauna. Evenmln werd dutdelrJk of het
meest mtlieuvrlendel{ke alternattef ook was gebaseerd op de ecohydro-
loglsche potenttes van het gebted. Omdat de opstellers van het MER on-
voldoende gebrutk hadden gemaakt van beschtlribare gegevens advtseerde
de Commtssle het MER opnleuw op te stellen.

6.4 Aanbevelingen

Orn de hydrolog¡le en ln het brJzonder de ecohydrologle een betere
plaats te laten lrr{gen tn de mtlleu-efrectrapportage ls het volgende
van belang:

De tntttatlefnemer en het bo'oegde gezag dtenen te worden getnformeerd
over de noodzaak en mogel{kheld om ecohydrologtsche kennts te gebrul-
ken bfJ het onturlkkelen van de voorgenomen actMtett en de alterna-
tler¡en. ZIJ znluden een stlmulans moeten lo{fgen orn 

"rt 
nodg onderzoek

utt te voeren voor het verkr[gen van de benodlgde hydrologlsche gege-
vens. In haar advles voor rlchtltJnen kan de Cornmtssle hterop de aan-
dacht vestlgen en oçltctet lngaan op de voþens haar benodrgde gege-
vens. Een handleldtag voor toepasstng van ecohydrologte biJ m.e.r. kan
een bela4gr{ke rol vervullen. Tawel de tnlttattefnemer (als opdracht-
gever) en dlensten en bureaus (als opstellers van het MER) zouden deze
lrunnen gebrulken btJ het formuleren van de wagen en het ldezen van de
voor beantwoordlng geschtkte methode. Daartn zouden ln elk gwal ter
sprake moeten komen:
¡ lnvloed van bepaalde tngrepen op het lokale watersysteem (oppervlak-

tewater, ondlep grondwater, er¡entueel krvel),
¡ mo€eltjkheden tot herstel van het lokale watersysteem 0nvalttett,

kr*'antltelt),
o lr¡vloed van tngrepen op het reglonale grondr*'atersysteem (grondwater-

stromen, met name van het dlepe grondwater),
. mogelUktreden tot herstel van het reglonale grondwatersysteem door

mtnder onttrekldng tn het lrz{fggebled of door verhoglng van polder-
petlen tn het kreþbled,

. mogeltJke verdrogtng of eutroftërlng van natte ecosystemen,

. mogelUkheden tot herstel van natte ecosystemen,
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. mogel{kheden voor natuuronturlkkeltng door Xrtegraal waterbeheer
(pellverhogtng, krraltteltwerbeterlng, vasthouden gebledselgen \ila-

ter, maalveldverlagtng).

Een derge$ke handletdlng kan ook helpen b{f het vroegüJdtg orrder-
kennen va¡r de noodzaak om reler¡ante gegerteru¡ te rrcrzamelen. Daardoor
kan efrecttd worden omgegaan met stromend water als een r¡an de be-

hngrfJkste componenten van de ecologlsctre tr¡frastructuur ln Neder-

land.

-39-





BiJlagen btJ hetJaanrerslag 1991 va¡r de
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Prof.dr. J.H. Koeman te U/agenlngen
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Prof.tr. J.H. Kop te Leersum
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Ir. P.H.R Lângeræg te Den Haag
Mr.lr. J-A-M. r¡an der Lee te Lelystad
Dr. H.P. I-eenhouts te Bennekom
Ir. J, læentvaar tc Leþstad
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Prof.dr. R van der lænde te Gronlngen
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hof.dr. P. NtJkamp te l¡tden
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Ltkol. b.d. U/. Pera te Lclden
Prof.lr. H. Peters te Hengelo
Ir. P.ÀR Post r¡an der Burg te Oostvoorne
Prof.dr. ÀC, Posthumus te B€nnekom
Prof.dr. H. Postma te Den Burg
Drs. T.E, Pulster te Har€n
Ir. P. r¡an RangelrootJ te ¡{mstedam
Dr.l¡. P.E. RtJtema teWagenlngen
Prof.dr. J. Rlngelberg te Putten
Ir. T.F. Rtsselada te Den HooS
Drs. E. RomtJn te Oosterbeek
Mr,dr. C.J.M..{. rran RootJ te Etndhoven
Dr.lr. J.P.N.L. Roorda van EfJstnga te NaaldwtJk
Dr.lr. N.P.H.J. Roorda van EtJsinga te DeUt
Ing. C. Roos te Apeldoorn
Ir. E.Ph.J. de Rulter te Nootdorp
Prof.dr.lr. W.H. Rr¡lkens te Wagenlngen
lvlr. D. Sa¡nkalden te Amsterdam
Ir. P. Santema te Voorburg
Ir. .J.B.R va¡r dcr Schaafte Apcldoorn
Ir. RP.H.P. vsn der Schans te Bennekom
Dr. R Sct¡tlt tc Hlhrcrsum
Ir. P.T. Schu¡e te'e-Hertogenbosch
Drs, â"À Setn te Ede
Ir. D.F. StJÍþns te Amsterdam
Ir. D.L.H. Slebos tc Baambrugge
f,)r. baronnesse C.J.M. Sloet rr¿n Oldn¡ltenborgh
tc Bennekom
Dr. \ì¡.À Smtt tc Denekamp
Drs. J.H. Smtttenberg te Imsum
Ir. KÀ.4. r¡an der Spek te Amersfoort
Dr. ÀP. SprurJt te Bunntk
Ir. J,C. Stans te Moordrecht
Ir. .J,H.A.M. Steenvoorden tc Bennekom
Ihs. J.\[¡. Stelllngwerff te Boskoop
Prof.dr, C.W, Stortenbeker te Arnhem
Prrof,dr,lr. G. r¡an Straten te Bennekom
Ir. ÀG. Stroband te Bllthoven
Ir. T. Teeuwen te Amersfoort
Prof,dr. E. Tellegen te Amsterdam
Prrof.lr M. Tels te Etndhorren
P¡of,dr. J.H.J. Terwtndt te l¿usden
Prof.lr. P. Tldema¡r te Bennekom
Drs. S.P. qatlnglt te Gouda
Dr. F.P.C,L. Tonnaer te Î?rorn
Prof.û. 8..r, Tutr¡lnga te læueden

Bijlage I,blz.2
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L{lst van ledenvan de Commissle voor ds rnl[s¡-sffectrapportage
fn 1991, met woonPlaats' I

Dr.fr. F.G, van den Aarsen te Weerselo

Prof.dr. E.H, Adema te Doorwerth
Prof.tr. J.F. Agema te's Gravenzande
Ir, J.W. Asstnk te Apeldoorn
Ing. W.G. Been te Sctrtedam
Drs. J,W' Be{ersbergen te Kerkwerve
Drs. A-J. Belntema te Doorn
Prof.drs. PJ. van den Berg te Voorschoten
Dr. J.A. van den Berg te Zelst
Dr. E.P,H. Best te Utrecht
Prof.dr, IL Blersteker te Wagenlngen
Prof.dr.ir. E.W. BtJker te Maassluls
Prof.tr. C. BtJkerk te Rhenen
Dr. B.J. Blaauboer te Maarssen
Ir. M.G.M. den BLanken te Cadler en Keer
Drs. W. Bleuten te Schallsp{k
Dr. E.F. Blokl¡er te Rotterdam
Dr.ir. D.E. Boas-Vedder te Rotterdam
Dr. J.S.M. BoletJ te \Vagenlngen
Dr. J.P. Boon te Den Burg
AP.H.M. Boonman te Brunssum
Ir, G. BoonzaatJer te Tllburg
Drs. ¡{. Bours te Amsterdam
Prof.dr. K. Bouwer te Heilige Landsüchtlng
Frof.tr. L.J. Brasser te De Ller
Prof.dr.ir. N. van Breemen te Wageningen
Ir. J.S. van Broekhulzen te,{.ssen
Ir. J,J. Brul¡r te Rotterdam
Prof.dr.lr. P,.I.H, ButltJes te Hllversum
Ir. P.M. Buls te Utrecht
Drs. W.C. Bus te Haren
Ir. H.S. BuiJtenhek te Deventer
Dr. K.J. Canters te Apeldoorn
Prof.dr. L,A. Cla¡enburg te Plrracker
Ir. C, de Cler te Den Haag
Ir. H.J, Colenbrander te Velp
Dr. F. ColtJn te Leldschendam
H. Compaan te Den Haag
Dr. L.A, Conrads te Houten
Dr. J.lV. Coplus Peereboom te N{megen
Dr.tr. J, Coumans te Weert
Ir. W. Cramer te Woubrugge
Prof.dr.lr,.I.C. van Dam te PtJnacker
Dr. N.M,J..{ Dankers te Den Bur!
Ir. J.G,H.R Dtephuts te Lochem
Ir, H. Dijkstra teZ¿:tten
Ir. A,H, Dftkzwager te Lelystad
Dr.tr. P. Doelman te \ilagenlngen

Ing. A.J. Dragt te Leusden
Dr. J,M. Drees te Haarlem
Dr. P.P,J. Drlessen te Den Haag
Ir. J.H.A. Drlessen te Stellendam
Ir. J.C,H. D¡ost te Helle'r¡oetsluls
Ir. \[r, van Dulvenbooden te lñtoudenberg
Ir. ILA. Dulves te Petten
Ir. L.E. Duvoort-van Engers te Amersfoort
Ir. B.Th. Eendebak te Oosterbeek
Ing, C.L. Eenkema te Tlnaarlo
Drs. H.C. Eerens te Utrecht
Dr, D. Elsma te Bergen aan Zæ
Dr. H. EtJsackers te Wagenlngen
kof.dr. G.B. Engelen te Hengelo (Gld.)

Ing. J.L.J. van Es te Den Hâog
Prof.dr. W'A- van Es te Amersfoort
Dr. J.H. Ettema teAmsterdam
Dr, VJ. Feron te Zelst
Dr.tr. ÀJ. Flach te Overveen
Prof.tr. D.H. Frteling te Alm€r€
Dr. M,J. Frtssel te Heelsum
Ir. G.C. Gelderblom, gen.maJ. b,d. te Zoetermeer
Ir, P. Glasbergen te Bllthoven
Dr. J.A. Goedkoop te Bergen
Dr. J.G.A. de Graaf te RtJswfJk

Ir. G, Gnalidst te Groningen
Dr. ÀJ. de Groot te GrontnSen
Dr. .dP. GrootJans te Groningen
Dr, N,.L.{. Groen te Zelst
Prof.dr.lr. F.ÀM. de Haan teWagenlngen
Dr, H. de Haan te Iæmmer
Dr. P, Hagel te Umulden
Kol. b.d. c.H. Hâgen te Breda
Dr.l¡. H. Harss€ma te Rcnln¡m
Ir, J. va¡r der Harst tc Voorschoten
Ir. G.J. HetJ te Drlebergen
Ir. \[I.J. He{nen te Roosendaal
Drs, C.J, Hemker te Amsterdam
Prof,dr. P,Th. Henderson te Valkenburg aan de Geul
Dr.lr. Ch.F. Hendrlks te Vlaardùegen
Mr.dr. E.F, ten Heur¡elhof te Amsterdam
Ir. H.Ch,M, Heynfng te Amsterdam
Drs. D. van der Hoek te Bennekom
Dr.tr. J. Hoeks te Wagenlngen
Prof.dr.l¡. J. de Hoogh te Wagentngen
Prof.dr. L. HordtJk tc Hooghnd
Ir. C. HordtJk te fþIft
Ir. dTh, ten Houten teWagentngen

I Op ll september l99l ls een benoemlngsbesluif genomen. In dit overzlcht wordt geen onderscheid
gemaakt tussen 'oude' en 'nleuwe' leden; het is een l{st van personen dfe ofir¡el gedurende het hele

Jaar ofircl slechts een gedeelte van hetJaar, lld waren van de Commlssle.



Prof,dr. W.C. T\¡rkenburlE te Amsterdam
Prof.dr. H.À Udo de llaes te lætden
Ir. H. Vaessen te Tanenør
Dr. J. Veen te Wenum-Mes€l
Dr, H.E. van de Veen te Ten¡olde t
Dr. rdÀ de Veer te Fltrenen
Ir. ÀF. l¡r'tVeld teWarnweld
Ir. À Verbeek te Ugchelen
Mr. P,J. Vcrrdam te Bllthoræn
Ir. J.H.G. Verhagen te lt¡agenlngen
Drs. R Verhoef tc Sclugen
Ir. J.J. VermetJden te Guþn
Ir. W.J. VenretJee te Mtddelburg
Prof,drs. J.ÀJ. Vervloet tc Bennckom
Dr. W. r¡a¡r Vlerss€n te Bcnnekom
Ir..LJ. VlnJé te Em¡neloord
ùfr.hg.ÀH, Vtttere te Den Haåg
Dr. C.ÀJ. Vlek te Onnen
Ir. .d\{r. van derVlles te ZwtJndrecht
Prof.dr. E.W. Vogel tc Letdcn
Dtpl.Ing. tl"P. Vollrrer te RtJsüdJk

Prof,lr. J. Volmuller te Drlebergen
Ing. F. vanVoorneburg te Apeldoorn
Drs.tng. .I.8. Vos te Almere
Ir. E.G.H. Vreedenburgh tc Spaamdam
Dr. N.P.J. deVrte¡ te Gmnlr4len
Ir. P. VrfJlandt te WagcnlngPn
Prof.lr. r¡an der Vuurst de Vrles te Aerdenhout
Prof.dr. J.D. van der Waåls te Ga¡deren
Prof.dr.tr. L. Warterra te Breedenbroek
Prof.lr. ÀF. r¡an\ÃIeele te StohvtJk

Prof.mr. J. ltr/essel te Noordw{k
Dr. ÀÀE. V/lbowo teAmsterdam
Drs. J. Mertz te Houten
P¡of.lr. H. ltrtggerts te Arnhem
Drs. P. Wfnkel te Voorschoten
Drs. G. r¡an \Vl¡dum te l[ItJk bU Duurstede
Dr, P, de Wolf te Ooster€nd
Ir. P.H.J. de $rrhger te lælden
Ir. A..I.A. Ta tte Oegstgeest
Ir. F.J. Zandr¡oort te Hendrlk ldo Ambacht
Prof.dr. RÀ de Zeeuw te Applngedam
Dr. G.J. Z\lstra te Arnsterdam
Prof.dr. J.T.F. Ztmæínan t€ Bergen
Pr,of.dr. P. Zonderw{k te Bennekom

BrJhge 1, blz.3
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Llfst van personen, die tot nu toe z\n opgetreden als adviseurvan de Commissie,
met woonplaats

Dr. Th.G. Aalbers te Bllthoven
Drs. ïV. Altenburg te Gronlngen
Dr. J.H. Anthonlssen te Putten
Mr.l¡, H.Th. va¡r ¡{ss€lt te l,etden
Drs. G.J. Baayens te Dudngeloo
Drs. B.M, van Be{m-¡¡¿¡1 Dam te Monr¡lckendam
Ir. S.J. Bennerna te Zwolle
Ir. S,M. Bodmer-Sluts te Den Hââg
Ir. D. Boels te $lagenlngen
Drs. RJ. Bontc tc NtJmeçn
Dr,lr. M.M. Boone tc Zoetermeer
Ir, ÀT. de Borst te Schalkhaa¡
R BrlnkteWychen
Dr. ,tM.H. Brunstlng te Utrecht
Prof.dr. J. Butt te Utr€cht
Drs. F.ÀM, Claessen tc Leþstad
Drs. F.H.J.M, Coenen te Enschede
Dr. F. Creutzbelg te fþn Helder
Drs. J,P.C. Dtelema¡r te Rotterdam
Drs. R van Dlggelen te Gronlngen
Ir. P. van DtJck te Malle, Belgtë
Ir. ¡{"J. van Dllk te LJbbergen
Mr.lr. L.F. DoordutJn te Lelden
Ir. WJ, van Doorn tc Amsterdam
Dr.tr. F. van Dorp te Rütthof/Baden - Zwltserland
Ir. P. van Eck te Leiden
Dr. G.T.M. van Eck te Middelburg
Ir. F.H.M. van E{ndhoven te Meerssen
Ing, J. van Erkel te Dle¡en
Dr. F.H. Errcrts te Gronfngen
Ir. M.J, Fabery de.Jonge te Gorssel
Drs. E.\tr/.J, Ford te Voorburt
Mr.dr. HJ.ÀM. van Geest te NtJrnegen
Mr. P,W.À Gerrttzen-Rode te Amsterdam
Prof.mr, P.C. Gilhuts teTllburg
Dr. G. conggrtJp te Maarsbergen
Drs. À8,M. Gogeltnk te Oosterbeek
Frof,dr.l¡, J. de Graar¡w te Zoetermeer
Ing. H. Graebcr te N{rrægen
Ir, H.V.M, Hanrelers te Hcelsum
Ir. D, Hamhuts tc De Btlt
Ing. H. Hanneescn te'e-Hertogenbosch
Drs. A.C.P.M. van der HetJden te's-Hertogenbosch
Prof. J. Hels€n te Leurrcn
Dr. R Heremans te VlÞoorde, Belgtë
G,F.\4r. Herngreen te Utrecht
Mr. R van Hess€m te Gass€lte
Drs. J, Heuer te Haps
Ir. Y.J,P. Horsten-r¡an Santen te Zetst
Ir. L.H. Hulsman te Ermelo
Ir. H. Hulshof te Fluttenberg
Drs. RS. Hulst te Hoevelaken

C,E. IJsselstetn te Oostkapelle
Drs. ÀL. de Jong te Amstelveen
Dr. J. Jozlasse te þeldoom
Drs, RH. Kemmers teWagentngen
Ir. W.FJ. Kersten te Vessen
P.G. Klop te Dutræn
Dr.ir. M. Kok te Hattem
Ir. J. de lfuntng te Apeldoorn
Ing. U¡. Kroodsma te Rhenen
Prof.dr. D.J. Kuenen te Letden
Dr. Th.W. KuiJper te Bellen
Dr. C. Kwakernaak te Voorschoten
Ing. AJ, Loo te Gulpen
Ing. S. van Loo teApeldoorn
Drs. J.W..{. Lustenhouwer te Dlemen
IngÀG. Me{erteEmmen
Mr. F..J. MetJer Drees te Haarlem
Ir. .L Meyns te BlSlO Halle, Belglè
Dr. F.H. Mtschgofsþ te Delft
Ir. C.À Moerman te Hulzen
Drg. G.À Morel te Rotterdam
Ir. E. Mulder te Ughelen
Drs. J.L. Mulder te Heemskerk
Drs..I.L. Mtilschlegel te ZriLgt
Ir, L. van Nfeuwenhu{ze te Utrecht
Ir. C. Nijhof te l-eiden
Drs. P.A. Okken te Alkmaar
Dr. D. Onderdellnden te Scherpenzeel
Ing. A.H.P.M. Raa¡rmakers te Sctrtedam
Ir, B. Radema te Rotterdam
Drs. M.J.S.M. REmen te Buurmalsen
Ir. S. Fllemens te Den Haagl
Prof. P. Rteþeld te ^Amsteþeen
Mr.lr. C.P,N. van RIJn te Gendt
Ir. H. Rogaar te Wagenlngen
Ir, F. de Roo te Delft
Drs. N. de RootJ te BletswtJk
Drs. J, Rooth te Utrecht
lr, M, Scfrtlperoord te Rotterdam
Dr,lr, T. Schnelder te Soest
Ir, RG. Schôlvlnck te Bergen
N.B. Schornaker te Ctnclnnad
Frof.dr. \AI. Selnen te Ukecht
Drs. ÀH.J.T. Steprnan te Vught
Dr.lr. KW. Smtlde te Ha¡en (Gr.)
Ir. B.L. Stassen te Lcþstad
Ing. L. Sterknran te Dordrecht
Ing. G. van der Sterre, Msc te Arnhem
Ir. P.AB.M. Stortelder te Leþstad
Ir. H. Teerlnk te's-Hertogenbosch
Ir. J. Terrnorshulzen te Berkel en RodenriJs
W.J. Tlchelman te Son en Breugel



lr. F.H. r¡an Tol tc Letdcrdorp
Dr. W.ÀM. den Tonkelaar te Voorburg
Ir, J.P.M, r¡an Veelen te 's-Hertogenbosch
Ir. F. van Veen te Hoevelal¡en
Ing. HJ. vanVecn te Beekbergen
Prof.dr.l¡. A. Vern¡tJt te 7ætelrnæt
Dr.tr. C.lt¡. Vcrslutjs te Den Hsog
Ir. .LL.M. van der Voct te Fltrenen
Prof.dr.lr. G.D. Vogels te N{megen
Ir. J.H. Voorburg te Flhenen
Ir. LJ.T. de Vreede te Grave
Prof.fr. M.J. Vroom te Wagentngen
Dr. MJ. lllassen te Haarlem
Drs. D. de Weger te Apcldoorn
Ir. W.G. \f,Ierur¡æus Buntn$ te Oosterhout
Prof.dr. V. Westhoff te Groeebeek
Ir. B.J. lVlekema te Hecrde
Drs, S.E. van \t/leren te Bennekom
Ir, W. vanWtJk te Leersum
Ir. .{.L.J. WJnhoven te Arnhem
Ir. JJ. van V/tlltgenbulg te Amsterdam
Ir. J.1Ã/. \ÃIorrngoor te ¿{Peldoorn

Ir. E.F.H. va¡r \[/ouden te Btlthor¡en
Dr,lr. G. 7Æn7aÃ tÊ \tr/agentngen
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Voorzltter
Plaatwervangend \roorzltterg

Aþemeen sêcnetarla

AdJunct- sccretarlssen

lVerkg¡roepsecretarlssen

Offlcemanager

Plaatwervangend ofl lccmana¡¡er

Blbltotheek-/documentattemedenrcrker

Appltcaüe-/netwerkbeheerder

fTnancfeel-admlnlstraüefmedeurerl¡er

Secrctaresses

BIJI"AGE 8

Samenstelltng vz¡n presldlum en secretadaat ln 1991

dr. H. Cohen
lr. J. van Dlxlroorn
dr. J.Th. de Sntdt
¡nr. ÀÀM.F. Staats€n (per 6 februarl)
lr. ICH. Veldhuts

drs. J.J. Scholten

drs. M, Bultenkamp
drs. H. Hutsrnan (tot f aprll)
lr. RI. SetJffers
J. Oosterhof þr f TJunt)

lr. M.P.T.M. de Cleen
drs. M. r¡an Eck
drs. RLJ.M. Xlerks
drs. S,ÀÀ Morel þer I augushrs)
drs. M. OdrJk
mr. E.M. vanRosmalen
mr. RJ. Slelcken (pcr fSJult)
drs. RÀÀ Verlreem

M.C.F. Bekkere (tot Tjunf)
lr, M. Menlrr¡eld (6 ¡net tot I augustus)
M.B, van der Slu{e-van Bemnel (per l5 Jult)

: tJ. va¡r OudbroekhuÞænde Iæeuw

P. Sarrchez (tot I december)
MJ,W. van der Raay-Verdonk (per I december)

J. Arta¡ns (tot I septerrber)
P.d Rooe (per I september)

F.M. Slooe-\¡an Doorn þr l8 fcbmart)

E.M, van BroecküutJsen (tot I september)
ÀM. de Bru¡nr Prlnce
Y. Haasbroek
J.\I¡. Hlhr€rlng þr l5 augustus)
M.F.B. Hurvaê
P.B.N. Maütaputty
M. Posthumus (per 28 augustus)
B. Schlpper

Admlntstraüef rnedeurcrkster B. Schouten

Voorts r¡errtchtten ln 1991 secrctarlåatswerkzaåmheden vq)r m.e.r.-proJecten: drs. G.J. Boschloo, drs. T,
Gorter, drs. T.H. HerHnk, G.F.l\¡. Hemgreen, drs. H.R.r. van lViaa¡ren, drs, ÀILM. RtJken, drs. A,l.G.
Ro{ackers, drs. H.B. nan Tongerloo, drs. E.D.M, Verbeeh drs. M.J. Vlsschers, tng, w.E. Wouda-van der
Glessen.



BI.'LI\GE 4

Tlpen proJecten, waarover de Commtsste heeft geadviseerd

tot 1991 in 1991

vt

Catcgorleën Beglult m.e.r.

ffi

vt

v

I
II

ilI
IV

V
VI

Onderwerp

Infrastructuur
Waterstaatkundige en water-
huishoudkundrge proJ ecten
Recreatle
ProJecten in landeltJk gebled en
stadsrandgebleden']
Afualbewerking en -verwerklng
Energie en lndustrle

1.2. 3,4, 6,8 en24
5, L2,13, 14, 15 en 16

10
7,9, LL,2O en27

18, rg en 23
L7,2I,22,25 en 26

VriJwillige m.e.r.'s en proJecten dte ttJdens het lnterlmbeletd zlJn gestart, zlJn

r¡let tn dit overztcht opgenomen. ProJecten, waarbtJ de Commisste advtseerde over

ontheffing van de m.e.r.-plicht ziJn wel opgenomen.
Het betreft proJecten waarover een advies is uitgebracht. Sommige proJecten ziJn

ln meer dan één categorle ln te delen, waardoor de aantallen niet overeenkomen met
het aantal uitgebrachte advlezen.

I Hferbg ztJn de LandtnrtchtJngsproJecten gerckend, waarbtJ de Commlssle het HElP-rapport tnhoudeliJk
heeft bezlen tn het ltcht van de crtterfa dte daan¡oor tn het kader van de m.e.r. gelden.
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LtJst van door de Commlssle voor de mtlteu-effectrapportage
ln 1991 ultgebrachte advlezen

ProJect
nuntmer

l99t

314 Adr¡les voor rtchtltJnen voor dc tnhoud r¡an het mllteu-efiectrapport cent¡ale sllbontwaterlng Ooste-
lrJke M{lnstr,eek
9Januart 1991 ISBN 9O-5237-2L2-A

313 Adr¡les voor rtchtltJnen voor de tnhoud van het mtlteu-efiectrapport hogedruk-polyetheenfabrlek 3 van
DSM (Geleen)
llJanuart l99l ISBN9O-5237-2O8-X

2ß Toetslngsadvles over de tnhoud r¡a¡r het mllleu-efiectrapport shrcdder Wertz te Born
ISJanuart l99l ISBN 90-5237-204-7

315 Adr¡les voor rlchtltJnen voor de l¡rhoud van het mllleu-elfectrapport GFl-composterlngslnrtchtlng
MoerdrJk
2lJanuart 1991 ISBN9O-5237-2O7-I

316 Adr¡les voor rlchtltJnen voor de tnhoud r¡an het rnllleu-efrectrapport r¡oor het Provl¡rclaal Afualstof-
fenplan Fïesland
23Januart l99l ISBN 90-5237-209-8

317 Adr¡Ies voor rlchtl{nen voor de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport golfterrelnAerwlnkel, 2e fase
23Januart l99l ISBN 9O-5237-2ll-X

319 Adrdes voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport MATEX Europoort b.v.
12 febmart l99l ISBN 90-5237-214-4

l8l Toetstngsadvtes over de lnhoud van het mllleu-effectrapport sltbplan 1991 - 1995 voor zulveringssltb
c.a- en baggers¡recle pr,ovlncle Noord-Holland
13 februarl 1991 ISBN 90-5237-206-5

318 Adr¡les r¡oor rtchtltJnen voor de l¡rhoud van het mtlteu-effectrapport uttbretdtng en eùrdplan stort-
plaats Gulbergen (Mlerlo/Nuenen c.a-)
2O februart l99l ISBN 90-5237-215-2

32L Adr¡les voor rtchtltJnen rmor de tnhoud van het mllleu-effectrapport sltbdroogþstallatte op RI-Oost
teAmsterdam
22 februart l99l ISBN 9O-5237-2L9-6

32O Advles voor rlchtl{nen voor de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport mestoverslag Wanssum
I maart l99l ISBN 90-5237-221-7

322 Adr¡leg voor rtchtltJnen r¡oor de t¡rhoud van het mtlteu-effectrapport ultb¡etdtng afualverwerking
Botlek (AVB) Rotterdarn (ve¡gasslngslnstallatte vast/vloelbaa¡ chemtsch afual) Booy Ctean
7 maart l99l ISBN 90-5237-224-l

Adr¡les rroor rtchtl{nen voor de lnhoud r¡an het mtlteu-effectrapport nleuwe roosteroven AVR RiJnmond
te Rotterdam
7 mâart l99l ISBN 90-5237-223-3

324



329

323

Advles voor rtchtltJnen r¡oor de lnhoud van het mtlleu-effectrapport storþlaats Keeneuseg te 7æt¡en-

bergen
I mâârt l99l ISBN 90-5237-218-7

Adr¡les voor rtchtltJnen voor de lnhoud r¡an het mllleu-effectr:apport uttbretdlng recreatlegebted De

Græ¡e Ster
8 rnâârt 1991 ISBN 90-5237-217-9

lgg Toetstngsadvles over de !¡rhoud r¡an het mllleueffectrapPort lozlng ollehoudende mengsels vanaf miJn-

bouwlnstallaües oP zee

13 mâart lggl ISBN 90-5237-227-6

225a Advles voor rlchtliJnen voor de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport AVI-MoerdtJk

l4maart l99l ISBN9O-5237-O43-5

g2g- Advles voor rtchtltJnen voor de fnhoud van het mtlieu-effectrapport kalvergferbewerklngslnst¡llafles
Veluwe
20 maârt l99r ISBN 90-5237-220-9

332 Advles r¡oor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mllleu-effect¡aPPort stortlocatie Sllnkeslrâns
25 maart l99l ISBN 9O-5237-225-X

330 Adr¡les voor rtchtltJnen voor de lnhoud van het mllteu-effectrapltort achterl¡andverblndlng Rotterdam -

Dt¡ttsland voor het goedercnvervoer Per sPoor

26 maart l99l ISBN 90-5237-22A-4

g35 Advles voor rtchtl{nen voor de lnhoud van het mtlleu-effectraPPort grootschallge Gro-, nonferro-

en kunststofuerwerklng op het lndustrleterreln MoerdtJk
28 maart l99l ISBN 90-5237-231-4

g36 Advles voor rtchtl{nen voor de lnhoud van het mtlleu-effectrapport zuideliJke ontslultlngsweg Box-

tel
5 aprfl l99l ISBN 90-5.237-232-2

333 Advles voor rtchtliJnen voor de tnhoud van het mllteu-elfectrapport uttbretdtng stortplaats Holland'

se Brug te Naarden
Saprtl 1991 ISBN9O-5237-237-3

g3l Advles voor richtl{nen voor de lnhoud van het mllleu-effectrapport Provlnclaal Afralstollenplan
Gelderland
9 aprll l99l ISBN 90-5237-230-6

34O Advles voor rtchtltJnen voor de fnhoud van het milleu-effectrapport bedrtJventerreln Groot BtJster-

hulzen
lO aprtl l99t ISBN 9O-5237-239-X

l29a Advtes voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mllieu-effectrapport dubbel EOrf De Haar I langhaler-
úæn
l l aprll l99l ISBN 90-5237-222-5

33g Adr¡les voor rtchtl{nen voor de tnhoud van het mllleu-ellectrapport streeþlanherzientng wonlngbouw-

locatles HALgebted (Fleerhugowaard, Alkmaa¡' Langed|k)
16 aprtl l99l ISBN 9O-5237-2'lO-3

341 Advles voor rlchtllJnen voor de lnhoud van het mllleu-elfectrapport aanleg Oostboog FlevoliJn

19 april l99l ISBN 90-5237-238-l

g42 Advles over het verzoek om onthefûn¡¡ van de pltcht tot uttvoerlng va¡r mllleu-effectr:apportage voor

de aanleg van een rlvlerwatertransportleldlng van Bergambacht naar'Wassenaar
22 aprtl l99l ISBN 90-5237-236-7
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345 Adr¡leo voor rlchtl{lnen voor de tnhoud r¡an het mlüeu-efrectrapport over de heztenlng r¡an de sllb-
rrcrruerldngetnstallatlc Merlo
29 aprtl l99l ISBN 90-6292-242-lf^

296¡a Adr¡leo r¡oor rtcht[Jnen r¡oor de tnhoud r¡an het nllteu-effectnapport nrodlflcaüe rafftnader{t Shell
Pemle lncluslef Hycon-lnstallade en platformate splttter
2 met l99l ISBN 9O-6292-2A6-s

3¡ß .Advles rrcor rtchtl{n€n v(x)r de lnhoud van het milteu-effectrapport tnrlchttngsschets Over-Beh¡we
2 mel l99l ISBN 90-5232-241-l

2æ Toetsfngsadvtes o\ter de tnhoud r¡an het rnllteu-effectrapport uttbretdlng Eemscentrale met gasgestook-
te cenhedcn EC 95/96
14 r¡et l99l ISBN 90-5232-249-A

3¡to Adrdeg r¡oor rlchtll¡nen voor de tnhoud r¡an het mllfeu-effectrapport Noordoosttangent Tllburg
23 rret l99l ISBN 90-5292-2¿16,-2

3{l Adrdcs voor rtchtltJnen voor de tnhoud r¡an het mtlteu-elfectrapport heropentng AVl-Leeuwarden
23 nrct l99l ISBN 90-5292-249-z

344 Adr¡leo r¡oor rtchtl{nen voor de lnhoud r¡an het mtlteu-effectrapport bos- en golfçbled Assen / Vrtes
24 rnct l99l ISBN 90-5297-244-6

351 Âdr¡les voor rlchtltJnen voor de tnhoud van het mtlieu-effectr:apport golfbaân en verbl{fsrecreaüe
De Fzsvænse Horilrrnden te SteenwtJk
28 rnet l99l ISBN 90-5232-246-4

218 Toetslrgsadvtes orter de tnhoud r¡an het mllleu-effectrapport themapark Dlanondø- (Leþstad)
28 rnet l99l ISBN 9()-6292-145-8

35O Adtdes rroor rlchtl{nen voor de tnhoud van het mtltcu-effectrapport overslagstaüon Venlo
4Junl 1991 ISBN 90-5297-242.0

349 Adnles voor rlchtltJnen r¡oor de l¡rhoud van het mllleu-effectnpport afr¡alverbrandtng c.a-
6Junt l99l ISBN 9O-S297-2út-g

3512 Aô¡Ies voor rtchtlfnen r¡oor de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport baggerspecie-bergfngsdepot Hol-
landsche Uesel
toJunt l99l ISBN 9O-5237-2¡tB-9

2t6 Toetstngsadvtes over de lnhoud van het mllteu-effectrapport afualbergrng Derde Merwedehaven te Dor-
d¡echt
l3Junt l99l ISBN 9O-S2sz-2Eo-o

355 Adrdes voor rtchtltJnen voor de tnhoud r¡an het mllteu-elfe<trapport over de voltooltng r¡an de omleg-
gng Nrsblrode
l3junt l99l ISBN 90-5292-261-9

354 Ad\¡les voor rlchtltJnen voor de fnhoud r¡an het milfeu-effectrapport TtenJarenprograrnma Afi¡al van het
AfvalOverlegOrgaan
2OJunI l99l ISBN 9O-5292-ZSZ-B

357 Adr¡les r¡oor rlchtltJnen noor de tnhoud r¡an het mtlleu-effectrapport sllbdroo¡þstall¡atte BeverwtJk
24Junt l99r ISBN 90-5232-265-9

353 Adr¡Ies voor rtchtltJnen vær de lnhoud van het mllteu-effectrapport voor de bouw van oen 25O MlVe
u¡armte/krachtcentrale te MoerdtJk
25Junt l99l IsBNgO-5232-259-5

^Advtce voor rtchtltJnen voor de tnhoud na¡r het rd[eu-effectrapport nrcntngbornr¡ Enschede€lanerbrug
rJu|t l99l ISBN9O-6232-2æ4

36.2
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35a Adr¡les voor rlchtltJnen r¡oor de tnhoud va¡r het mtlteu-effectrapport Structuurscherna Elektrlcltetts-

voolzlenlng
2 Jult I99l

359 Adr¡les r,Ðor rtchtl{nen voor de tnhoud van het mlllcu-effectrapport shreddertnetallaüe Schrootver-

w€rhng Koots tcttllle b'v.
4JuL ré9r ISBN 9o-5237-2tr!-2

Adr¡lee voor rtchtltJnen voor de lnhoud r¡an het mllleu-effectr:apport GFT-composterlngslnstâllaüe âf-

vaherwerkfng RtJnmond
SJult 1991 ISBN 90-5237-262'4

Advles voor rtchtltJnen r¡oor de tnhoud van het mllleu-effectrapport warmte/k¡:ìacht-fnstallaüe (WK-

STEG) teDlemen
gJulr l99r ISBN 90-5237-2æ'7

,{dvles voor rtchtltJnen voor de lnhoud van het mtlteu-effectrapport RfJksurcg 15, gedeelte Flessen -

361

ISBN 90-5237-268-3

rsBN 90-5237-274-8

ISBN 90-5237-271-3

rsBN 90-5237-252-7

365

360
Al2
I I Jult l99l

969 Adr¡lee voor rtchtllJnen r¡oor de tnhoud van hct mtlleu-effectrapport sllbverbrandlngslnstallatle

Shell Nederland b'v. te Pernls
l6Julr l99r ISBN 9O-6237-273'X

g& Advtes rrcor rtchtltJnen voor het mllleu-effectrapport draaltrommeloven DTO-IO AVR-Chemte CV

l6Jult l99r 
- ISBN 90-5237-255-l

3æ Advles voor rtchtltJnen voor het mllleu-effectrapport afualopslag en -bewerktngslnrlchung lndus-

trleterreln l-aagratnn te Nteuurcçtn
18Ju[ r99r ISBN 90-5237-270-5

l2O Toetstngsadvleg or¡er het aanrmllend mllleu-effectrapprLUltbrcIdþtg l:.ahthotpnMaastuht
rgJu[ i99l ISBN 90-5237-2æ-6

Het ontwtkkelen en s€lecter€n va¡r alternaüeven btJ nr.e.r. voor prwlnclale afualstoffenplannen Gel-

derland
26Jult l99l

geil Adr¡les voor rtchtltJnen voor de lnhoud van het mtlteu-effectrapPort composterlngstnstallEitte Mtdden-

7*elø¡¡d.
I augustus l99l

196 Toetstngsadvles or¡er het MER gollbaan De *lcrpnfurg te þeldoorn
I augustus 1991

ZAg Toetslngsadvles over de tnhoud van het mtlteu-effectrapport goÍbaån @rúerste|/;n te Eers€I, Veldho-

rrcn enVessem
loauguetuslgglIsBN9o-5237-267-5

356 Adr¡les \¡oor rtchtltJnen voor de l¡rhoud r¡an het mtlteu-effectnapport RfJksurcg 34 / 37 Hoogeveen -
Duttse grens
2SaugustuslgglIsBN9o-6237-276-4

2gO Tætstngsadvtes or¡er de lnhoud va¡r het mllieueffectrapport defìnttteve opslagplaats Noordpunt Oost-

Abtspolder
2TaugustuslgglIsBN9o-5237-28o-7
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26,9 Toctstngsadvles over de lnhoud var¡ het mtlteu-elfectrapport rtJkeurcg 68, ged€elte SchoondiJke -
Sluts
2gaugush¡s l99l ISBN9O-5232-26}-L

37O Adr¡lee r¡oor rlchtl{nen noor de lnhoud r¡an het mtlteu-effectrapport Masterplan Harllngen
4 september 1991 ISBN 90-5292-281-0

243 T\rsacndJde advteE met betr€kHng tot het MER bergtng baggersp€cte provlncle 7Æl^rÅ
10 septembcr l99l ISBN 90-6232-2TA4

372 AÁrles voor rlchtltJnen v(x)r de fnhoud r¡an het mtlteu-effectrapport PrroJekt Inltlt¡aüe Maaskânt
13 scptember 1991 ISBN 9O-S2gZ-2Ag-z

374 Adr¡les voor rlchtltJnen voor de lnhoud r¡an het mtlleu-effectrapport droogrnstallatle stapelbare mest
Veûnex-II
13 aeptember l99l ISBN 90-5292-285-2

366 Âdvleg voor rtchtltJnen voor de tnhoud van het mllleu-effectrapport blnnendutn¡andzone Hollum -
Elallum
16 scptember l99l ISBN 9O-5292-2U-6

368 Adr¡les voor rlchtlt¡nen rrcor de lnhoud van het mllleu-effectrapport waterrecreaüegebled Emmen-Zutd
19 september l9gl ISBN 9O-5292-286-f

268 Toetstngsadvtes orter de lnhoud van het mllleu-efiectrapport gollbaan rraterwlngebted îllburg
23 september l90l ISBN 9O-5292-2BB-OB

294 Voorloptg toetslngsadrdes or¡er de lnhoud van het r¡llieu-elfect¡apport golfbaan 't flout te Breda
25 september 1991 ISBN 90-5292-299-4

27O Toetsfrgsadvles orrer de tnhoud ì¡an het mllleu-efrectrapport golfresort Súema Be¡gen (L.)
27 september l90l ISBN 9O-6292-2L6.{.

297 Toetstngsadvles (ryer de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport uttbretdlng fllterpers- en rloolwater-
zulverlngplnstellafle Heerenveen-Noord
2 oktober l99l ISBN 90-5292-289-6

373 Adr¡les voor rlchtllJnen noor de lnhoud r¡an het mllleu-effectrapport ondergrondse gasopslag Norg
3 oktober l99l ISBN 9O-5237-2AZ-]/'

2L5 Toetstr4sadvles over het aarrvullend MER Derde Merwedehaven Dordrecht
4oktober l99l ISBN9O-5297-25O-O

2M Toetstngsadvtes orter de lnhoud r¡an het mtlleu-effectrapport zerdtrator Klöckner c,a- te 's4raven-
deel
I I oktober l99l ISBN 9O-5232-2ZZ-|

316 Toetstngsadvtes o\rer de lnhoud van het mllleu-effectrapport provlncl¡ol afralstoffenplan Frtesliand
1902 - 1997
l4 oktobcr l99l ISBN 90-6237-2SA-6

227 Toetstngsadvtes over de lnhoud \¡an het mtlteu-effectrapport opelagJaroslet, Budelco b.v.
lSoktober l9gl ISBN9O-5292-3OO-O

285 Toetstngsadvles over de tnhoud van het mllleu-effectrapport AVI Boekelermeer.Alkmaar
17 oktober l99l ISBN 9O-5297-gOl-9

377 Advlee voor rtchtltJnen ì¡oor de lnhoud van het mllleu-elfectrapport golfbaan futdfider te Veen (ge-
meent€ Eemnes)
l8 oktober l9ol ISBN 9O-5297-29O-X
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376 Advles voor rtcht[Jnen voor de tnhoud van het mtlteu-efiectrapport Wca-onthefflng afvalverwerHngs-

locatle Bovenveld
22 oktober l99l ISBN 90-5237-294-2

241

217

375

Toetslngsadvtes over de lnhoud van het mllieu-effectrapport afvalverwerklng reglo Oost-Veluwe ,
23 oktober 1991 ISBN 90-6237-299-3

Toetstngsadvtes over de tnhoud van het mllleu-effectrapport tndustrtezandwtnntngsplan Gelderland 2e

fase en de aanvullende tnformatie daarop 
I.BN 90_5232_279_929 oktober l99l

Advles voor rlchtliJnen voor de lnhoud van het mtlleu-effectrapport PAP III Zeeland

29 oktober l99l ISBN 90-5237-291-8

l76a Toetsln$sadvtes over de lnhoud van het mllleu-effectrapport WaterinJectie Zuldoost-D¡enthe

4 november l99l ISBN 90-5237-302-7

379

378 Advles voor rtchtltJnen voor de lnhoud n het mllleu-effectrapport GFT-composterftrgstnrlchtlng te

Dulven
lSnovember l99l ISBN 90-5237-308-6

Advies voor rlchtlijnen voor de lnhoud van het milieu-eflectrapport lbtalysatorberglng DSM

Snovember l99l ISBN9O-5237-2924

,{dvles voor rlchtliJnen voor de Írhoud van het milleu-effectrapport Baggerspecledeponie Lirnburg

19 november l99l ISBN 90-5237-295-0

r99

382

Toetslngsadvtes over de lnhoud van het mtlieu-effectrapport Dteptnflltratte overveen

19 november l99l ISBN 90-5237-297-7

2O3 Toetslngsadvles over de tnhoud van het mtlieu-effectrapport Golfbaan Montferland (zddarn)

2O november 1991 ISBN 90-5237-3ll-6

345a Tweede advles voor rtchtliJnen r¡an het milleu-ellectrapport over de herzlentng van de s[bverwer-

ktngslnstallade Mlerlo
27 november l99l ISBN 90-5237'307-8

Advles voor rlchtltJnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapport mestcomPosterlng Gebr' Theeuwen

B.V. te BlltterswtJck
2Tnovember l99l ISBN9O-5237-3O3-5

Toetstngsadvies over de tnhoud van het milieu-effectrapport Mestcompostering C'N.C. te Milsbeek (ge-

383

249a
meente Gennep)
3 december l99l

334

386

385

ISBN 90-5237-282-9

273 Toetslngsådvles over de tnhoud van het MER Uttbretd¡rg energecentrale Maawlakte met de kolenge-

stookte eenhetd EFM3
3 december l99l rsBN 90-5237-277-2

Advles voor rlchtl{nen voor de ùrhoud van het lntegrale mllleu-effectrapport Sctrtphol en omgevtng

4 december l99I ISBN 90-5237-309-4

Advles voor rtchtltJnen voor de lnhoud van het mllleu-efÍectrapport fnz:ke de realtserlng van een

GF-T-composterlngstnrfchttng ln de provincle Utrecht
Gdecember 1991 ISBN9O-5237-3O5-f

Advles voor rlchtltJnen voor de lnhoud van het mtlleu-efGctr:apport tnzake Ontzandtngs- en Inrlch-

tlngsproJect "Integraal Stadsrandrnodel"
tO dectmber l99l ISBN 9O-5237-3lO-8

Advles voor rlchtl{nen voor de lnhoud van het mllieu-effectrapport C'ollbaan Helnenoord

lO december l99l ISBN 90-5237-314-0
189
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3Ol Adrtles voor rtchtl{nen rroor de lnhoud van het mtlteu-efrectrapport GFT-vergtsttngslnstallaüe Af-
vatvcrcrcúdng RtJnmond (ar¡aè¡oob)
l8 december l99l ISBN 9O-S23Z-1LZ-5

337 Adr¡lcs voor rlchtltJnen voor de l¡¡houd r¡an het mllteu-efiectrapport lrrtcgrale hulwutlvenverktng
Lc[den
l9 dcccmber 199f ISBN 9O-6237-3L6.-T
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LEGENDÁ.:

ProJect

BI.'LI\GE 6

Overztcht van procedures: stand v¿rn zaken per 31 december I99l

nlet onder wetteltJke m,e.r.-pltcht gestart

onder wettel{ke m-e.r, -Pllcht
(voorloptg) gestoPt

üJdens tntertm-beletd (tot met 1986)

I O I Oeververbtndlng Rotterdam (2e Benelux)..'.........

Blankenburg¡tunnel.,

lO2 Baggerspectebergþg (Slufte¡dam)..

l03 Grevellngenmeer zout of 2oet..........

lO5 Strandvlakte LJmulden'..

I O7 Compagntesoefenterrel¡r Glnkelse hetde'...'.........

I Og Zuiverlngssltbplan Zutd-Holland..'.'....

I I I C,deponle op de Maasvlakte....

I 12 Amsterdam Nleuw-OosL..........,...,..

I l2a Amsterdam Nieuw-Oost eerste fase......................

I 13 Provinciaal a&alstoffenplan Drenthe.'.

I 14 Westerschelde oeververbfndtng..".'..

I 15 Gasontzwaveltngstnstallaüe Emmen' I'...'...... "..'.

I 16 Gelutdhtnderrecreade Brcda............

I 17 Afvalstortplaats Midden-IJssel' 1........

I 18 Kampeer-/watersportcentrum Broekerhaven.......

I l9 Ont¡lrondingenplan Noord-BrabanL

l2O Uitbreiding luchthaven Maastrlcht.

Nader rapport

I Milfeu-invloedenrapport (MIR).

2 Dit project vindt zln vervolg tn project 256'
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ProJect

l2l Luchtschetding/mengstatton Ommen¡],..

123 Opslag en verwerklng radtoacttef afr¡al

Locadegebonden (PZEM-terretn)..,..........,......,....

I 25 Baanverlengþg luchthaven 8e1de,...,........

I 26 DollarthafenproJekt Emden' 1.,....,.......,....

127 RrJksweg 36/36Zwolle - Almelo G Vrtezenr¡een)..

f 28 HELP Melderslo......

I 29 (Dubbel) eenheldsoefenterreln De Haar'......,...

I 3O Afvalstortplaats'De Dolten' (N{ehaske)...............

l3 I RiJksweg 67 op \Ã/alcheren...................

I 32 RiJksweg 16 bfj Rotterdam' 1..............

I33 Nadere regelen ollelozlng offshore mtJnbouw......,.

134 Stort zufverlngssllb Slufterdam....

I 35 Hernuregcentrale-8 Am¡terdaÍr,..............

I 36 Afualr¡enr¡erldng stadsgewest Den Bosch. r. ; !.,......

137 Toetstngscrtterlum ondergrondsc opslag radlo-

acüef afual...,.

138 Eenhetdsoefenterret¡ Groote Veld',.

139 Amer-9 kolencentrale C'eertrutdenberg....,.....

lzl0 Provl¡¡ctaal afralstoffenplair Noord-Brabant,.......

14 I HogesnelheldsspoorliJn PartJs - Amsterdam.......

142 Stor¡rwloedkerfng NleuwelVaterweg

lzl3 Afvalbergtng TDF TlolÌne...

1zt4 Uttbretdtng natuurpark'De Efteltng'...

145 Kolen¡eststoflenbergþg Fler¡ocent¡:ale.

l¿16 P¡ovtnctaal afrralstoffenplan Noord-Ho11and,.........

3 Milleu-lnvloedenrapport (MIR).

4 Toetstng' Zusatrmetdas sende tlmu:elfunters'.;r;h,trp.,.
5 Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel \¡an de rne,r.-procedu¡e voor het Integraal plan

Noordrand Rotterdam (proJect 24fl,

B{lage 6,blz.2
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ProJect

147 RtJksweg A3O / Recreattepl¡as 'Maanderbroek'..."

I 48 Ve¡brandir¡g zuiveringsslib Oost-Brabanl.........'

L49 7Ãwßrraterlozlng op de Eems...

153 Afvalverwerklngslocafle'De

154 Grondwaterwlnnfng

I 55 Uitbretdfng a&alstortPlaats GelderÍalsen'......'...

156 HELP Rossum-Oost

157 Oppervlaktedelfstofienwùnnlng Llsselmeer.'...".'.

I 58 Regtonaal ontgrcndlngenplan Noordzæe

I 59 Provlnctaal afralstolfenplan Llmburg..'.'...

l6O V/aterbeheer Veerse meer,......,...,.,

16l Kecrsluts RamsPol..

162 RiJksweg 45O...............

163 Stortplaats Heiloo,,,.,....

165 Afvalverwerkingslnstallatie-West Amsterdam..".

166 Gollbaan'De Utrecht' Hllvarenbeek.

167 Centrale sllbverbrandtng Zutphen......'.

168 Golfbaan l^ochem.........

169 Afualvenr¡erklngslocaüe ARCG/TVesterlç¡¡artler.."

I 7O Westrandweg/Hoofdwegen regto Schtphol'.. ".....'

l7l COT-mkrus Havelte.,.....

172 Stadsgewestpark Noordd{k Gronlngen

173 Polypropeenfabriek DSM Geleen.'

174 }IE,LP Baarderadeel

l 75a Diepinffltratte NAM tn Zuldoost-Drenthe.'...'.'.'...'

176 AfualverwfJdering Zutdoost-Brabant (Stazob)..'.....

l77 Afualstortplaats re¡fo Arnhem......'.'
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ProJect

179 Afualstortplaâts Velsen...

l8O Toertedsch/recreaderrc lnrlchüng urcrketland

Neel$eJans'

l8f Stbplan Noord-Holland

I 82 Afvafuenrcrhngplnrlchtfng Zutd-Holand Urcet"..

l8Íl \Ãfegverbtndtng Zuþhen - Der¡enter - Raa1te.........

184 Afualbergtng Ltcl¡ebaerL....

185 Zutuerlngsllbplan Fler¡oland.,....

I 86a Go-lfbaan TIet Zelle' Hengelo.........

187 Afvaletortplaatg Nauernasche polder Zaanstad....

1 88 Shredder T:.e.'¡æ Schroothandel b.v..,....,....,.......

l89a Golfbaan HeÚrenoord...

l9oa Mestverwerldng Konenburgerhelde te Serrenum.

l9la Golfbaan De lVttdonk' MetJel/Roggel

I 92 Plan bouw- en sloopaftal Zutd-Ho11and,.,...........

I 93 P¡ovlnct¡al afualstoffenplan UtrjechL..........,.....,..

194 Golfbaan Sybrook Enschede,,,...

196 Golfbaan'Scherpenberg' Apcldoom.....

198 Afuah¡eru¡erklnglnrtchttng WtJster....,.....

f99 Dteptnûltratle Overrreen

2O3 Gollbaan 7Åda1m.........

2O4 Gollbaan Ambt Delden. !. r!. !.;....... r.....

2Ob Veflech-lnstallaüe zulverlngssllb Apeldoom........

2O7 Kolenvergasslng BuÉgenum

2O8 Rcststolfenverwerklng Boeldershoek

2Og Draåftrommelor¡en-9 btJ AritR-chemte

2 loa Golfbasn RoemâIen.,....
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ProJect

2 I I Composteerinrtchtlttg Amersfoorl...

2 l2 Afvalstortplaats Zoeterrncer-Noordwest.'..'..........

2 l5 Afvalstortplaats 3e Merwedehanrcn. "....'............'.

2 16 COT Ermelo-Noord...'.......

2 17 IndustrtezandwlnnÍeg¡splan Gelderland' fase 2..

2 18 Themapark'Diamonda Lelyttad........

2 19 Berglng m{nbouwreststoffen lil,ÀM....

22O Verdrlnglng Mg-houdende pekel zoutcaVernes.".

221 C.C/UF.qt OûschoL.'....'

22t Eudrod¡ôme Arnhem (Hulssen)..'...'

223 Afvalstortplaats Weert

224 Afualstortplaats Ltnne/Mondort.'..

225 Afvalvenr¡erklngslocaüe MoerdtJk..

226 Baanverleggþg ctrcult ZandvoorL'.'..'..'........'.....

227 BergþgJarostet btJ Budelco.........

Venverklng Jarostet btJ Budelco

228 Afvalstortplaats l^andgraåf.'....

229 Composteerlnrtchtlng/or¡erlaadstaüon

te Purmerend

23O DOP Oostabtspolder

23 I Wontngbouwlocatle hrrmerend....

232 Sporenuttbretdùeg Zwolle - Amersfoort"........'. "'...

234 Sportcentrum OtsterwtJk......

236a Shredder Born.....'.....

239 Uttbretdfng ARìI Beuntngen'....

2rto RtJksweg 6l Terneuzen - Ter Hole'..'.'

24 I Provtnclaal afüalstoflienplan Flerroland.......'......'.
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ProJect

243 Locaüekeuze baggerspeclestort Zeeland,..

2¿14 Sh¡edderlnstallåtle's-Gravendeel

245 Mestven¡r€rkfng Dordr,echL,.,......,..,,...

246 HElPBaa¡le-Nassau

24il lntegraal plan noordrand Rotterdam,....

2218 landeltJke rtchtltJnen ba¿gerspectedepots...........

249a Mestcomposterlng CNC te Mlsbeek....

25O Mesþeru/erklng'Promesf Helmond..,....

251 Locatiekeuze afr,ralverrverklng \[¡est-B¡abanL,..

252 Grondretntglrgsùrstallade Broerlus........

253 Industrlezandwtnntng ceertJesgolf (Gld.),....,..

254 Ster¡ol-ontgdndfngen..

255 Afualstortplaats rÀ¡ambach-9roeve........

256 Afüalverwerktngslnstallatte Ramelerveld.....,...,..

257 Gollbaan'Euverem' Valkenburg (L.)......

258 Uitbretding Eemsc€ntrale.

259 Shredder te Oosterhout.....,.,............

2@ BedrtJventerreln Heterlæve te Venlo........,......,...

261 Herontwtkkeltnghaven Scherrcntngcn

262 Compagnlesoefenterrefur \[¡eerterhe1de...,,.........,.

263 Ethylbenzeen-,/styreenfabrlek Dow tsenelux,......

28[ Stmctuurschema LNO.,...

266 Baggerspeclerrcrwerktng Ecogrlnd Dordrecht....

267 Graan-, gras- en mestdrogertJ Planta l(oea

te Angerlo...,,.

268 Gollbaan uraterwlngebfed Tllburg..........

269 RtJksweg 58, gedeelte SchoondtJke - S1uts............
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ProJect

270

27L

272

273

274

275

276

277

279

Golf resort hotel Sterna te Bergen'....."'.

Iogtsttek park Ossendrccht..

Nleuwbouw Electrolyse Alumfntum DeløtJl 8.V..

Uttbretdlng energflecentrale fvfaasvlakte....

Zuldwest-stnrctuur's-Hertogenbosch -

38O kV Hoogspa.nntng¡sletdlng Zwolle -

Locaües bergtng baggerspecte Zuld-Holland...'...'.

StortpLaats Splnder,.,......

Grootschallge m{nsteendempfngen Waal-,/Eem-

havengebied Rotterdam.,...

Afualbergtng Schlnnen-Spaubeek,.......,.........

Afualverwerklng Oost-Veluwe (Wtlp)................"..

Archeologfsch themapark Archeon te Alphen...,..

Stortplaats Hoge Nespolder te ZwtJndrecht.........

Compostfabrtek Noord-L|rnburg.......................;..

Hulsvullccntrale AVI Boekelermeer Alkrnaa¡.....'

Dteptnûltraüe Zutd-Holland.

38O kV hoogspanntngsltJn Meeden - 8ems.......'..

Butsletdtng Waddenzee,......,.....

Gollbaan Genderste{n (Veldhorrcn c.&)............

Beleldsplan Drink- en

TweeztJdtg gebmtk Zwanenburgbaan ScÌrtphol' l.

Zandwtnntng en hercultlverlng te Kekerdom..'.....

Golfbaan't Hout te Breda-...,...

Bergþgslocade baggerspecle Ketelmeergebted'.

Modiflcatte raffinadertJ Shell Pernls...

2æ

2Ar

242

243

2U

286

2æ

247

288

289

290

29L

293

294

295

296

6 Dez.e procedure wordt rrcortgezet ale onderdeel van de pnccedure voor Schtphol en omgevlng (334).

BrJhge 6,b,lz.7
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ProJect

297 Uttbreidtng fflterpersinstallade en rloolwater-

zulveringsinstallatle te Heercnveen

298 Uttbretdlng stortplaats Uden.............

299 Bouwlocade Amersfoort,.,.

3OO Corrtdorstudte Amsterdam - Utrecht..

3Ol Regtonale grofvuflstorþlaats zuldwest

3O5 Afvalverw{derlngsfnrlchtlng Wlerlngermeer...,..,.,

3O6 Herontgrondlng en þer)lnrtchtfng gebted Oscn...

3O7 Fl{ksweg I 4, Verlengde Landschetdingsweg.....,,

3O8 Baggerspectedepot Hollandsch Dfep...........,.,....

3O9 P¡ovlr¡claal ontgrondtngenplan Ltrnburg........

3 lO Beleidsplan ba¿gerspecte Gelderland.

3l I Golfbaan Herfte - WtJthmen te 2wo11e............

3 I 2 Composterlngslnrtchttng Alphen a/d RiJn............

3 l3 Poþtheenfabrtek DSM..............

3 14 Sltbontwaterlng oosteliJke mtJnstreek.,,.

3 I 5 GFT-composteertnrtchtlng MoerdfJk....,,.......... ;.,..

316 PAP Friesland.......

3 17 Golfterrel¡r'Aerwtnkef, 2e fase...........

3 18 Uttbretdtng en etndplan stortplâåts'Gulbergen'..

3 l9 Destlllattefabrlek Matex Eumpoort......

32O Mestove¡slag Wanssunl.,....,..,.,...,.

32 I Slfbdrooglnstall¡atle RI. -Oost Amsterdam....,.,..,..

322 Uttbretdlng Afualverwerktng Botlek (AVB)

323 Uttbreldlng recreatlegebted'De Groene Ster'

Iæeuwa¡den...

324 Nfeuwe roosteroven AVFI RtJnmond te
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ProJect

325 Kalvergierbewerldn¡¡slnstallatte Putten........'.......

326 Kalverglerbeurcrldngslnstallaüe Elspeel.....,,,..,.

327 Kahrer glerbewerldngslnstallatie Ede.,................'.'

328 Kalvergterbewerldngslnstallatte Barneveld.".'.....

329 Stortplaats Zevenbergen..

33O GoederenspoorltJn Rotterdam - Tstenaar -

Duf tsland (Betrrweroute)

331 Provinctaal Afvalstofrenplan PAP Gelderland.......,

332 Stortlocafle Sklnkeskans' Leeuwarden...

333 Uttbreidtng regfonale grofvutlstortplaats

'Holla¡rdse Brr$ Naarden

334 Plan van aanpak Sctriphol en omgevlng..

335 Shredder MoerdtJk.....

336 ZuideltJke ontslultlngsweg, Boxtel..

337 Integrale hutsvutlverrrerldng Letden...,....,.,........

338 Integrale hulsvullverwerHngslnstallatte r€gto

Rotterdam/Dordrecht........

339 Wontngbouwlocatles H^Al--gebted...

34O BedrtJventerreln Groot BtJsterhuÞæn (WiJchen/

NiJmegen)......

341 Aanleg Oostboog FlevoltJn........

343 Woningbouw 'Over Betuwe' regfo N{me9en........,

344 Compostertngstnrtchttng Espel..,.,........

345 Vernleuwing sllbverwerklngslnstallatie Mlerlo,....

346 Noordoosttangent Ttlburg................

347 Heropening AVI L€euwarden (O.L.A.F.)..

348 Bos en Golf te Vrles (gem. Assen)..
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ProJect

349 Afvalverbrandlng Zutdoost Nederland..

35O Overelagstatton Venlo...

351 VerbltJfsrecreade en golfbaan Steenw{k

(Eeeveense Hootlanden),.. .,.,.,;r.¡,,

352 Locatiekeuze baggerdepot Hollandsche

363 Gasgestookte u¡annte/krachtcentrale

354 Tle4Jarenplan Afualstofen .AOO........................

355 Afrondlng omleggtng Nlstel¡ode,.....

356 RtJksweg 34/37 Hoogerrcen - Dultse gr€ns..........

357 Slibdrooglnstallatte BeverwtJk..

358 Structuurschema Elektrtcltettsvoontentng

359 Sch¡ootvenverklngslnstall;atte Kootsterdlle (Fr.)...

36O RtJksweg l5 Ftess€n - Dulven..,.....

361 GM-composterlngstnrtchtlng RtJnmond..,...,......

36la GFT-rrcrgtsttrgsl¡¡stâll¡atte R!1nmond..............

362 Wontngbouw Enschede-Glanerbnrg...

363 Van Vltet Afinlopslag- en bewerHn¡¡slnrtchüng

'I a^Clravenr Nleuwegeln,.,,

3An DraattroÍrneloven (D'tO)- I O btJ AVR................

365 Warmte/krachttnstållade UNA D1emen............

366 Btnnenduln¡andzone Hollum-BalluûL................

367 Compostertngstnstallaüe Mdden-Zeeland

368 Waterrccreadegebted Emmen-Zuld.

369 Sltbr¡erbrandtngstnstallatte Shell.....................,.

370 Masterplan Harllngen

371 Pol)rmeerfabrtek Shell Moerd{k........

372 Inflltraüe Maaskant......
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ProJect

373

374

375

376

377

374

379

380

381

382

383

384

3A5

386

347

388

onderg¡ondse gasopslag Norg..'......'....

Droogtnstallatfe stapelbare mest Veflnex...'.......

PAP-Iü 7*elarÅ.'

Bergtng chemtsch afual stortplaats

Gollbaan Zutdpolder' te Veen (Gemeente

GFT-composterlngstnrtchttng Dulven.....'............

Katalysatorbergþg DSM Geleen.'

Vuilverwerläingsbedrtlf Noordoostpolder e.o'..

GFT-composterlngstnrlchtlng Boeldershoek.........

Baggerspecledeponle Llmburg"..."'.'....'..".......

Mestcomposterlng The€uwen BlitterswtJck

Uttbredfng Esso rafflnadertJ met Hydrocnacker"

Ontzandtngs- en tnrlchtlngsproJect Integraal

stadsrandmodel Beers/CutJk

GFT-composteerlnstall¡aüe Utr€cht...'....'

PrcmestZeeland

Stortplaats't Klooster Nieuwegeln.....'.......... "'. ".
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ONTHEFFINGEN

164

175

L78

186

189

190

l9l
195

t97

200

201

202

206

2lo

Dleptnflltratfe NAM (Drenthe)

Golfbaan CromstrlJen...

Golfbaan'Het Zclle', flengelo.,..,.,..

Gollbaa¡r Hel¡renoond,...

Mestverwcrklng Ssr¡enum.......

Gollbaan De Wttdonk' Me{cllRoggel

Rccreatlepark'De Lutte'..,....

Mestverwerklng Cemert..,...,

Mcstverwerktng Vclìnex........,.

Boorspoeltng Versaclean........

Stort Wca-grond EMK-terretn lktmpen a/d

Baggersltbberglng CromstrtJen,,.

Gollbaan

2 13 Mcstvenr¡erktng Scarabee Ysselstcyn.....

2 14 Mestverwerklng OVB Ysselsteyn.....

233 Stort Wca-grond btJ Verolme-dok I Rotterdarn....

235 Gollbaan \iltllem Arntzhoeve te Zelst.,..

237 Rivierwatcrtransportlctdtng

238 Stort Wca-sllb Enka Edc...............

242 Hoogspanntngslln Doetlnchem - Dodewaa¡d......

249 Mestcompostertng CNC Mllsberk.......,

265 RfJkswcg 59, gcdccltc Rosmalen - Gcffen.............

292 Gevr¡do vcrbrandlngslnstallaüe Dord recht.,......,

3O2 Plulmvcemest LEGRO B.V. te Asten,

3O3 Rs.creafle- en wonlngbouwplan'het Goese Mc'er'

3@l Toclatlng Carbo SEA boorvloefstoffcn.

342 lVatertransportleldtng Bergambacht -

advles over
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besluit over
onthelllng
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