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TENGELEIDE 

Milieu-fdTectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel 
bij zorgvuld1ge besluitvorm1ng over 1n1tiaUeven 
met aanzienlijke milieugevolgen. Sinds de invoertng 
van het instrument in 1987 is voor enkele honderden 
projecten een m.e.r.-procedure gestart. Ret gaat om 
zowel projecten met lokale milieugevoIgen, zoals 
golfbanen, als om projecten met omvangrtjke milieu
gevolgen op regionaal en boven-regionaal niveau, 
zoals de uitbreiding van Schlphol. 

Betrokkenen. zoals insprekers, bestuurders en 1n1-
tiaUefnemers, eIVaren m.e.r. versch1l1end. Sommi
gen hebben een zo groot vertrouwen in het instru
ment dat zij voor elk beslult met milieugevolgen 
m.e.r. eisen; m.e.r. vestigt bij de besluitvormtng 
immers de aandacht op het milieubelang. Oak be
stuurders erkennen dat, maar zien m.e.r. anderzijds 
soms als een obstakel voor slagvaardige beslultvor
mingo lnitlatiefnemers van projecten w1l1en in de 
eerste plaats snelle beslultvorming, maar realise
ren zich ook dat m.e.r. kan bijdragen aan maat
schappelijke acceptatie van hun 1n1UaUef; zo 
toonde m.e.r. voor modernisertng van een olieraffi
naderij glashelder de omvangrtjke positieve milieu
gevolgen op regionale schaal, tegenover de nadelige 
milieugevolgen op lokale schaal. Diegenen dIe di
rect door een acUviteit benadeeld worden tenslot
te, betwijfelen soms de invloed van m.e.f.: "het is 
toch allemaal allang besloten". 

De Commissie constateert dat besluiten met m.e.r. 
in het algemeen van betere kwaliteit zijn dan wan
neer zij zonder m.e.r. zouden zijn genomen. M.e.r. 
heeft een duidelijke inhoudel(jke invloed: voor
beelden zijn de ontwikkeling van normertng voor ge
luidhinder van (nacht)vluchten by de Luchthaven 
Maastrtcht en de toepassing van de geboorde tunnel
techniek bij de Westerschelde OeveIVerblnding als 
alternatlef voor conventionele brug- en afgezonken 
tunneltechnieken. Bij veel projecten leldt m.e.r. 
tot de keuze van milieuvriendelijker methoden, 10-
caUes of uItvoertngsvartanten. Nlet aIleen de In
houdelijke, ook de procedurele invloed van m.e.r. 
is evident. M.e.r. biedt het publiek twee momenten 
van inspraak in de voorbereiding van het besluit: 
tijdens het opstellen van rtchtlijnen voor een 
milieu-effectrapport (MER) en Ujdens de toetsing 
van het MER Ret bevoegde gezag heeft met m.e.r. 



een instrument voor evenwichtige, openbare 
besluitvorming met aandacht voor het milieu naast 
andere belangen. InitiaUefnemers tenslotte staan 
met een goed MER in de besluitvorming sterk tegen
over bezwaren van insprekers. Dit toont de uitspra
ken van de Raad van State dit Jaar in de zaak van 
de COVRA aan (zie § 2.5.3 in ditJaarverslag). 

Nederland is met m.e.r. beter af dan wnder m.e.r. 
Het is dan ook begrtJpelijk dat er, onder invloed 
van de EG-rtcht1ijn m.e.r., een tendens ontstaat 
naar het toepassen van m.e.r. biJ besluiten met 
minder belangrtjke milieugevolgen. De vraag doet 
zich hterbiJ voor in hoeverre deze ontwikkeling de 
geloofwaardigheid van het instrument m.e.r. bein
vloedt. De Commisste 1s van mening dat de kracht 
van het instrument m.e.r. aIleen volledig tot zijn 
recht komt b1J projecten met belangrtJke mil1euge
volgen, waarbij het zinvol is een discussie te voe
ren over volwaard1ge altematieven. In die gevallen 
biedt m.e.r. meerwaarde voor de besluitvorming ter 
ondersteuning van de vergunningverlening en de pro
cedures van de ruimtelijke ordening. 

dr. H. Cohen, 
voorzitter van de Commissie voor de m .e.r. 
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SAMENVATTING 

Inleiding 

Deel 1 van dit jaaIVerslag geeft een overzicht van de werkzaamheden 
van de Comm1ssie voor de milieu-efIectrapportage '] in 1992. 

Deel 2 van dit jaaIVerslag bevat twee artikelen over actuele ontwikke
lingen: over m.e.r. bij bestaande activiteiten en over de rol van 
m.e.r. bij ruimtelijke ordenlng. 

De bijlagen in Deel 3 geven informatie over de personen die bij het 
werk van de Comm1ssie waren betrokken als Commissielid, als adviseur 
of via het presidium het secretariaat of het bestuur van de in 1992 
opgerlchte Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. Daarnaast Is een 
Ujst opgenomen met in 1992 ultgebrachte adviezen en worden gegevens 
verstrekt over de fasen waarin de projecten zlch bevinden. 
Gegevens over aIle m.e.r.-projecten zljn opgenomen in een los ver
krijgbare projecten-bijlage. 

Deell: overzicht van werkzaamheden 

De Comm1ssie bracht in 1992 143 adviezen ult: 84 adviezen voor richt
lijnen, 57 toetsingsadviezen en 2 adviezen over verzoeken om onthef
fing van de m.e.r.-pUcht. Dit aantal betekent een grote toename ten 
opzlchte van 1991, toen de COmmissie 100 adviezen uitbracht. Het stuw
meer van projecten waarover de toetsing nog moet plaatsvinden Is in 
1992 opnieuw groter geworden. 
Inmiddels is over 84 projecten een beslult geriomen. Bij 43 projecten 
is de procedure gestopt of voor langere tijd opgeschort. Van twee pro
jecten is in 1992 een evaluatie-rapport verschenen. In 1992 zijn ten 
opzlchte van voorgaande jaren relatief veel minder recreatleprojecten 
gestart. 
Vanaf 1989 bUjkt jaarlijks een constant percentage van 45 a 50% van 
de milieu-efIectrapporten volgens het toetsingsadvies de Commissie 
voldoende informatle te bevatten voor de besluitvorming. In de overige 
gevallen adviseert de Commissie de geboden informatie aan te vullen. 
In 1992 werd de database 'Infor-mer' operationeel. In de toekomst zul
len statistische en inhoudelijke gegevens over projecten via Infor-mer 
op te vragen zijn. 
Medewerkers van het secretariaat en (plaatsvervangend) voorzitters le
verden bijdragen aan cursussen, bijeenkomsten en seminars in binnen-

In het jaarverslag wordt gesproken over 'de Commissle' als de Commissle voor de milleu
effectrapportage. M1l1eu-elTectrapportage wordt afgekort met m.e.r. en rnll1eu-elTectrapport met MER 
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en buitenland. De Commissie wordt steeds vaker gevraagd infonnatie te 
geven over m.e.r. in Nederland aan buitenlandse delegaties. in het 
bijzonder over het bestaan en funcUoneren van een onafhankelijke Com
missie en over haar rol in het m.e.r.-proces. 

Deel 2 Inhoudel(jke ontwikkelingen 

o m.e.r. b(j bestaande activiteiten 
De Comm1ssie adviseert regehuatig bij m.e.r. ten behoeve van legalise
ring en/ of uitbreiding van bestaande actlviteiten. Bij besluitvonning 
voor legalisering veIVUlt m.e.r. een andere rol dan bij geheel nieuwe 
initlaUeven. Het m.e.r.-proces maakt duidelijk hoe de uitgevoerde ac
tiviteit zich verhoudt tot het meest milieuvriendelijke altematlef 
(mma). Voor de vergunningverlener is dat nuttig omdat duidelijk wordt 
welke aanvullende maatregelen in de vergunning mogelijk zijn om nade
lige rnilieugevolgen verder te verminderen. Dit kan zelfs leiden tot 
vergaande modemisering van de acUviteit. 
M.e.r. voor legalisering van een activiteit leidt tot een openbare 
discussie waarin de iniUaUefnemer alsnog een activiteit kan motive
ren. O1t is van belang omdat deze proj ecten zich in grote publieke be
langstelling verheugen door het ontbreken van vergunningen. 
Bij legalisering van bestaande activiteiten vraagt de definitie van 
altematieven en referentlesituaUes bijzondere aandacht. M.e.r. 
draagt hiertoe bij. zodat een toespitsing ontstaat op werkelijk rele
vante gegevens. Dit komt de helderheid in de besluitvonning ten goede. 
Het toepassen van m.e.r. bij uitbreidingen van een bestaande activi
teit is vooral zinvol als niet aIleen inzicht ontstaat in de milieu
gevolgen van de voorgenomen acUviteit. maar ook in de rnilieugevolgen 
van relevante en samenhangende onderdelen van de bestaande activiteit, 
ook al zijn deze niet m.e.r.-plichtig. Bij een sterke (technische) sa
menhang tussen de uitbreiding en de bestaande acUviteit. kunnen de 
bestaande activiteiten worden beschou\\;"d als onderdeel van de voorgeno
men acUviteit. De vastgestelde richtlijnen moeten aangeven in hoever
re dit het geval is. Dan kan duldelljk worden of onderzoek naar alter
natleven of capaciteitsaanpassing bij deze bestaande activiteiten re
levante milieu-infonnatie zal opleveren. Zo komt voor de besluitvor
mers informatle beschikbaar over de wenselijkheid uit milieu -oogpunt 
tot moderniseren of saneren van het bestaande gedeelte van de acUvi
telt. 

o m(e)erwaarde b(j ruimtel(jke ordening 
De afstemm1ng tussen ruimtelijke ordening en m.e.r. verloopt nog niet 
altijd zander problemen. De Commissie ervaart dat m.e.r. een relevante 
inbreng in ruimtelijke ordeningsvraagstukken heeft. Enkele aspecten 
van meelWaarde zijn: 
- door de publicatie van de startnotitie in een vroeg stadium van een 

ruimtelijke-ordeningsproject. worden relevante gegevens opgespoord 
die in de planvorming nutUge bijdragen kunnen leveren: 
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- m.e.r. vraagt door een toegespltst advies voor rtcbtlijnen expli
ciete aandacht voor relevante mllieu-informatie. zoals ecohydrolo
gische relaties. die hierdoor in de planvorming kunnen worden; 

- bet vergelijken van altematieven en bet opstellen van een meest 
mi1ieuvriendelijk alternatief blijkt tot verrassende. nieuwe. 
bruikbare informatie te kunnen leiden; 

- de toetslng van het m.e.r. door een onafhankelijke COmmissie van 
deskundfgen draagt bij tot de kwalitelt van bet MER en het rulmte
lijke plan. 

M.e.r. is geen vertragende factor in de besluitvormtng over _ rulmtelij
ke plannen. De enige aantoonbare vertraging betreft de maand die de 
Conunissie nodfg heeft om de resultaten van de inspraak in baar toet
singsadvies te verwerken. M.e.r. kan ook versnellend werken: de in de 
beginfase geinvesteerde tijd in inspraak., voorlichting en systema
tische gedachtenbepallng kan later worden teruggewonnen door minder 
bezwaren en een snellere besluitvorm1ng. 
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SUMMARY 

Introduction 

The annual report of the Dutch Commission for environmental impact 
assessment (ErA) 2] consists of three parts: 
Part 1 provides an overview of the Commission's activities in 1992. 
Part 2 contains two articles about recent developments in EIA: one 
about EIA for existing activities, and one about the role EIA can play 
in physical planning procedures. 
The annexes in part 3 give information about the persons engaged in 
the Commission's work: as members and advisors of the CommiSsion, as 
chairmen and as staff members (in the secretariat). Also the members 
of the board of the recently established Foundation for the Office of 
the EIA Commission are listed. 
Information on all projects in which the Commission was involved as an 
advisory body is presented in a separate volume. 

Part 1: Overview of activities 

In 1992 the CommiSSion issued 143 advices: 84 advices on guidelines 
(project specifications), 57 reviews of environmental impact 
statements (EISs) and two advices on the exemption of the obligation 
to carry out EIA. The total of 143 means a conSiderable increase over 
1991, when the COmmission issued 100 advices. The 'project reservoir' 
(I.e. the number of projects beyond the seoping phase for which 
gUidelines have been established, but for which EISs have not been 
reviewed yet) has increased again, although less substantially than in 
preceding years. 
Meanwhile decisions have been made on 84 projects. In 43 projects the 
procedure has been cancelled or suspended for a considerable period. 
In 1992 post-project evaluation reports were published for two 
projects. Among the projects for which EIA has started in 1992 the 
proportion of recreational initiatives was relatively smaller than in 
previous years. 
From 1989 onwards 45 to 50 percent of all EISs reviewed by the 
Commission appeared to supply sufficient information for decision
making. In the remaining cases, the Commission advised to supply 
additional information. 
In 1992 the database 'Infor-mer' (data on EIA and on exemption from 
ErA) became operational. The pertinent f?Oftware programme was 
specially written to accomodate the Commission's information available 

2 In this summaI)', the term EIA appUes to the procedure which leads to a decision about a proposed 
activity, whereas the term EIS (environmental Impact statement) refers to the main document that is 
produced during this procedure. 
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on all projects. In the future this information, as well as 
statistical data can be retrieved from Infor-mer. 
Staff members and (deputy) chairmen have contributed to courses, 
meetings and seminars in the Netherlands as well as in other 
countries. There is a growing tendency for delegations from abroad to 
request information from the Commission about EIA in the Netherlands, 
in particular about the position and functioning of the independent 
CommissIon and its role in the EIA process. The pertinent contribu
tions and events are listed. 

Part 2: Developments in EIA 

o EIAfor existing activities 
Frequently the Commission advises in EIA procedures which are meant to 
legalize activities that are already in operation, or to extend 
existing activities. In a decision-making process about existing 
activities. EIA plays another role than with new initiatives. Through 
the application of EIA the differences can be shown clearly between 
the actual activity and the alternative that offers the best 
protection to the environment. That is useful for the competent 
authority. because it indicates which mitigating measures can be 
applied to decrease adverse environmental impacts. Such measures can 
even lead to a substantial modernization of the activity. 
EIA for the legal approval of an activity generates a public 
discussion, in which the proponent is offered the opportunity to still 
motivate his activity. This is important. because these projects draw 
a lot of public attention due to the absence of valid permits. 
If EIA concerns the legal approval of activities that are already 
operational, the definition of alternatives and of baseline situations 
need special attention. EIA contributes to this, and as a result the 
information is focussed on the crucial data, which enhances the 
decision-making. 
EIA for extensIons of existing activities is particularly useful, if 
it does not only provide insight in the environmental impacts of the 
proposed activity, but also in the environmental consequences of 
relevant and related parts of the existing activity, although, 
strictly observed, the existing activity itself does not trigger the 
obligation to cany out EIA. If there is a strong (technical) 
coherence between the extension and the existing activity, the total 
result can be conSidered to compose the proposed activity. The 
gUidelines for the EIS must indicate to what extent this interpreta
tion applies. Then, it can be determined whether a search for 
alternatives or adaption of the capacity of the existing activity will 
produce relevant environmental information. In this way, decislon
makers obtain information about the advisability from an 
environmental point-of-view - of modernization or recontruction of the 
existing part of the activity. 
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o Added value of EIA in physical planning 
The Incorporation of EIA in physical planning (procedures) does not 
come without problems. According to the Commission's experience. EIA 
contributes however substantially to the insight in and solution of 
physical planning problems: 
- By publishing the notification of intent] I in an early stage of 

the physical planning process relevant information is often traced: 
- By drawing explicit attention to relevant environmental data (such 

as ecohydrological relations) in the guIdelines for an EIS, such 
information can playa significant role in the planning decision: 

- By comparing alternatives and by establishing an alternative that 
offers the best protection to the environment (both are legally 
compulsary elements of an EIS) surprisingly new solutions may 
arise: 

- By reviewing the EIS the Commission for EIA adds independent 
expertise on EIA and environmental issues and contributes to the 
quality of both the EIS as well as the physical plan. 

EIA is not a delaying factor in the physical planning process. The 
only apparent delay results from the one month period the Commission 
is given to take into account the results of public partICipation in 
her review of the EIS. 
However. instead of delaying. EIA can accelerate the process: the time 
invested in early public participation and an environmentally 
conscious and rational approach can be fully regained later by a 
quicker and more thorough decision resulting in fewer appeals. 

3 The notification of intent is the document prepared by the proponent and made public by the competent 
authority which marks the start of the EIA-procedure. 
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INLEIDING 

Het aantal adviezen dat de Commissie voor de m.e.r. jaarlijks uit
brengt stijgt nog steeds. Deel 1 van dit jaarverslag bespreekt kwanU
taUeve ontwikkelingen in adviezen en proJecten in 1992. Ook bevat dit 
deel een overzicht van werkzaamheden van de Commissie en van ontwikke
lingen in de m.e.r.-regeling. 
Met het stijgende aantal advisertngen neemt ook de ervartng van de 
Commissie toe. De Commissie wil enkele ervaringen graag vastleggen in 
dit jaarverslag om daarmee de discussie over toepasstng van m.e.r. een 
impuls te geven. Deel 2 van dit Jaarverslag bevat daarom een tweetal 
arUkelen over actuele inhoudelijke ontwikkelingen van m.e.r. Bij de 
keuze van de thema's is getracht rekening te houden met het brede le
zerspubliek van dit jaarverslag. Het thema "m.e.r. voor bestaande ac
Uviteiten" is vooral van belang voor initiatiejhemers van m.e.r.
plichtige activiteiten, terwiJI het thema "m(e)er-waarde bij ruimte
lijke ordening" zich vooral richt op de groep van besluitvomters. 
Behalve getalsmatlge en inhoudeliJke informatie in de delen 1 en 2 
geeft dit jaarverslag meer specifieke informaUe over het secretari
aat, de COmmissie en over proJecten in deel 3. Hiertn ziJn opgenomen: 

b1Jlage 1: de 11jst van Commissieleden; 
bijlage 2: de lijst van deskundigen die tot nu toe als adviseur zljn opgetreden bij de 

werkzaamheden van de Commissie voor de m.e.r.; 
bljlage 3: de samenstelllng van het presidium en het secretarlaat van de Commissle voor de 

m.e.r.; 
bijlage 4: de samenstelllng van het bestuur van de Stlchtlng Bureau Commissie voor de 

m.e.r; 
bijlage 5: de lijst van In 1992 verschenen adviezen van de Commissie voor de m.e.r.; 
bijlage 6: een schematlsch overzicht van de fasen waarin aile m.e.r.-procedures en onthef

fingsprocedures voor m.e.r. op 31 december 1992 zich bevinden. De onderscheiden 
fasen zljn het vooroverleg, het opstellen van het MER, de toetslng, de besluit
vorming, de ultvoertng en de evaluatie 'J; 

Voorts geeft het jaarverslag informatie over de stand van zaken van de 
milieu-effectrapportage per project. Dit gebeurt in een los verkrijg
bare bijlage, verder te noemen "proj ecten-biJ lage" , die wordt ontslo
ten door een index. 

Op 1 Januart 1992 is het secretariaat van de Commissie verzelfstandigd 
door de oprichting van de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. De 
verzelfstandigtng heeft geen invloed op de werkwijze van de Commissie. 
De werkzaamheden van de Stichting worden gesubsidieerd door de minis
teries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
van Landbouw, Natuurbeheer en Vlsserij. 

4 In dit jaarverslag wordt ervan ultgegaan dat de lezer enige kennis heeft van m.e.r. Voor algemene 
informatie over m.e.r. wordt velWezen naar de ·handleiding milieu·eIfectrapportage· van drs.fr. N.T. 
van Eek, ir. R Rense en fir. D. Samkalden, uitgegeven door Koninklijke Vermande b.v. in 1987. 

-7-



DEEL 1: OVERZICIIT VAN WERKZAAMHEDEN IN 1992 

1. UITGEBRAClITE ADVIEZEN 

2. OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN ON1WIKKELINGEN 



1. 

1.1 

1.1.1 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

Kwantitatieve ontwikkelingen 

Deze paragraaf bespreekt een aantal ontwikke11l1gen 111 1992, gerela
teerd aan de voorgaande jaren. De ontwikkelingen betreffen de aantal
len advtezen en projecten, typen m.e.r.-projecten, de fasen waarin de 
projecten zich bevinden en de betrokkenheid van bevoegde gezagsinstan
ties en initiatiefnemers. 

Aantal advlezen 

De Connnissie bracht tot nu toe ieder jaar meer adviezen uit. Uit fi
guur l.1 blijkt dat deze tendens zich in 1992 heeft versterkt. Ver
schenen in 1991 nog 100 adviezen, in 1992 bedroeg dit aantall43. 

Figuur l.1: Aantal uitgebrachte adviezen> I per jaar tot en met 1992. 

200 

100 

o I 
1981-6 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

5 Hiertoe worden adviezen voor aile procedures gerekend: verplichte en vrljwillige m.e.r.-procedures. 
ontheffings-procedures. procedures tljdcns de interimregeling voordat het Besluit m.c.r. van kracht 
werd. procedures in het kader van landimichtlng en procedures die feitelijk geen m.e.r.-procedure 
zijn. maar een daarop gelijkende procedure volgen. 
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Het aantal rtchtlijnen-. toetsings- en ontheffingsadviezen bedroeg in 
1992 respectieveIyk 84 6

). 57 7
) en 2. Zoals in figuur 1.2 is te 

zien. is zowel het aantal adviezen voor richtlijnen als het aantal 
toetsingsadviezen in 1992 gestegen ten opzichte van 1991. Verhoudings
gewijs steeg het aantal toetsingsadviezen echter sterker dan het aan
tal adviezen voor richtlynen. Dat betekent dat het 'stuwmeer' (pro
jecten waarvoor rtchtlynen zijn vastgesteld maar waarvan de toetsing 
op zich Iaat wachten) weliswaar nog groeit. maar minder snel dan in de 
voorgaandejaren. 

F~uur 1.2: Aantal uitgebrachte richtlijnen-. toetsings- en onthef
fingsadviezen') per jaar tot en met 1992. 

- OniIJeffingen ~ RlcMijnen C=:J T06tsingen 
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20 
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1981·6 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

6 Dit getal is inclusief zes adviezen v~~r aanvullende richtlijnen en ren advies voor een op de m.e.r.
regeling gelijkend project (projector. 447). Dit project voigt feitelijk geen m.e.r.-procedure, maar 
maakt gebruik van sommige eisen die de Wet algemene bepalingen milleuhygiene stelt aan de inhoud van 
een MER. 
De in dit jaarverslag genoemde projectnummers zijn bij de Commissie intern gebruikte nummers. 

7 Dit getal is inclusief ren aanvullend toetsingsadvies en een advies dat Is ultgebracht voor een 
buitenlands project, niet in het kader van de Nederlandse m.e.r.-regeling (projector. 034). 

8 Zie de voetnoot bij figuur 1.1. 
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1.1.2 Overzicht van procedures 

Het totaal aantal projecten waarover de Commissie tot nu toe heeft 
geadviseerd. is gekomen op 367. Daarnaast zijn in 1992 negen projecten 
gestart waarvoor nog geen advies voor richtlijnen is uitgebracht. De 
uUgebrachte adviezen betreffen: 

318 vriJw1llige en wettelijk verplichtc m.e.r.-procedures. inclusief vroegtljdig gestop
te procedures (zie voor projectnummers bijlage 6); 

31 vcrzoeken om onthefImg van de m.e.r.-procedure (zie voor projectnummers bijlage 6); 
7 projecten tijdens het interim-bele1d tim mei 1986 (projectnrs. 101. 102, 103, Ill, 

112, 116, 117); 
5 projecten in het kader van de discussie over m.e.r.-plicht voor landinrlchting (pro

jectnrs. 128, 156, 174,246,278); 
4 projecten die geen m.e.r.-procedure zijn, maar die cen op de m.e.r.-procedure gelij

kende procedure volgen (projectnrs. 115, 121, 137,447); 
2 intemationale projecten die eveneens geen m.e.r.-procedure volgen (projectnrs. 126, 

034). 

Voor een overzicht van gegevens per project wordt verwezen naar de 
projecten-bijlage. 
Bij 43 projecten is de m.e.r.-procedure voortljdig afgebroken of voor 
langere tiJd opgeschort"]. Voor 20 projecten bestaat op 31 december 
1992 een ontheffing voor de m.e.r .-plicht. Voor 10 projecten waarvoor 
een ontheffing aangevraagd is, is deze niet verleend. of inmiddels 
vernietigd. Dat betekent dat alsnog m.e.r, moet worden toegepast. Een 
procedure voor een ontheffings-aanvraag is stopgezet. Ontheffingen op 
grond van het overgangsrecht worden hier niet besproken. De Commissie 
adviseert met in deze procedures. 

In figuur 1.3 is weergegeven in welke fasen de lopende projecten zich 
op 31-12-1992 bevonden. Deze figuur illustreert duidelijk de omvang 
van het in § 1.1.1 bedoelde stuwmeer van projecten: 107 projecten zljn 
in de fase van het opstellen van het MER. terwijl voor 54 projecten 
het vooroverleg gaande is. of juist is afgerond. 
Het aantal projecten waarover in een m.e.r.-procedure I Q) een besluit 
is genomen. bedraagt inmiddels 84. Hiervan zijn 49 projecten in uit
voering genomen of inmiddels voltooid. 
Van negen projecten is bekend dat een evaluatie wordt uUgevoerd. Over 
twee van deze projecten is inmiddels een evaluatierapport verschenen. 
Het betreft de proj ecten 102 (grootschalige berging van baggerspecie 
uit het benedenrivierengebied in de Slufterberging) en 146 (Provinci
aal afvalstoffenplan N oord -Holland). 

9 Het betreft de projecten 107, 116, 118, 125, 126, 131. 132, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 148, 149, 
167, 169, 182, 191a, 204, 216, 219, 220, 227, 234, 245, 259, 262, 272, 273, 275, 291, 293, 296, 319, 
338,344,355,361,369,371,386,433. 

10 Vrijwillige, wettellJk verplichte m.e.r-procedures en procedures tijdens het interimbeleid. 
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1.1.3 

figuur 1.3: Overzicht van de verdeling van projecten over de verschil
lende fasen in het m.e.r.-proces. 

VI 

IV 

Onderschelden fasen: 

I vooroverleg (Iichtlijnenfase) is gaande of onlangs afgerond 
II MER wordt opgesteld 
III toetsing is gaande of onlangs afgerond 
N besluitvonning is gaande of onlangs afgerond 
V proj ect is in uitvoering oj voltooid 
VI evaluatie is gaande 

Bevoegd gezag en Initlatlefnemer 

In 45 van de 86 projecten waarvoor in 1992 een m.e.r.-procedure is ge
start waren overheden (me de) initiatiefnemer. Procentueel uitgedrukt 
is dit ongeveer evenveel als in 1991. Van de nieuwe projecten waren er 
12 (mede) het gevolg van een particulier initiatief l I] en 45 van be
dIijven en organisaties met overheidsparticipatie. 
Bij circa 25% van de projecten was de initiatiefnemer tevens het be
voegd gezag. 

Als (me de) bevoegd gezag voor de in 1992 gestarte projecten zijn 
Iijksoverheden 44 keer. provincies 60 keer. gemeenten 20 keer. water
schappen 30 keer en een samenwerkingsverband van gemeenten 1 keer op
getreden. Procentueel uitgedrukt verschillen deze aantallen nauwelijks 
van die over 1991. 

11 Hierbij zijn nutsbedrijven inbegrepen. 
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1.1.4 Typen projecten 

Figuur 1.4 geeft een overzicht van de typen projecten waarover de Com
missie heeft geadviseerd tot en met 1992. Bij dit overzicht wordt een 
project slechts aan een jaar toegerekend, namelijk het jaar waarin het 
advies va or richtlijnen of het ontheffingsadvies is uitgebracht. 
Vrijwillige m.e.r. 's en projecten die tijdens het interim-beleid zijn 
gestart zijn met in het overzicht opgenomen. Projecten waarbij de 
Commissie adviseerde over de ontheffing van de m.e.r.-plicht zijn weI 
opgenomen. Sommige projecten zijn in meer dan een categorte in te de
len. 

figuur 1.4: Typen projecten waarover de Commissie heeft geadviseerd, 
uitgedrukt als percentage van het totale aantal projecten. 

gemiddeld tot 1992 

/1/ 

VI 

Typen projecten 

I Infrastructuur 
II Waterstaatkundige en water

huishoudkundige projecten 
III Recreatie 
IV Projecten in landel1jk gebied en 

in stadsrandgebieden I 2 J 
V Afvalbewerking en -veIWerking 
VI Energie en industrte 

in 1992 

/1/ 

Categorieen Beslult m.e.r. 

I, 2, 3, 4, 6, 8 en 24 
5, 12, 13, 14, 15 en 16 

10 
7,9, 11,20 en 27 

IB, 19 en 23 
17.21.22.25 en 26 

12 Hierbij zijn de landiruichtlngsprojecten gerekend, waarbij de Commissie het HELP-rapport inhoudelijk 
he eft bezien in het licht van de criteria die daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden. 
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1.2 

1.2.1 

Het aandeel van de typen projecten op het totaal in 1992 wljkt niet 
sterk af van voorgaande jaren. Het aandeel van recreatie-projecten is 
in 1992 gennger dan in de voorgaande jaren. Hierblj speelt het gerin
gere aantal meuwe m1l1eu-effectrapportages voor golfbanen een rol: 
ten opzichte van 1991 is in 1992 het aantal adviezen voor rtchtlijnen 
voor golfbanen ongeveer gehalveerd. Het aandeel van energie- en indu
strieprojecten is in 1992 toegenomen ten opzichte van voorgaande ja
ren. Vanwege het germge aantal projecten in deze categorteen is een 
duidelljke oorzaak en betekems van deze toename met aan te geven. 
Mogelijk speelt de in 1992 ingevoerde m.e.r.-plicht voor geintegreerde 
chemische installatles (gct's) een rol. Voor 2 gct's is in 1992 een 
m.e.r. gestart. Het betreft de projecten 395 en 409. 

Gegevens over adviezen 

Adviezen voor rlchtlljnen 

De adviezen voor richtlijnen die de Commissie in 1992 uitbracht, zijn 
genoemd in bijlage 5 en uitgebreider toegelicht in de projecten-b~la

ge. Voor enkele adviezen was er een bijzondere situatie: 

Gebrulk Zwanenburgbaan/Kaagbaan Schlphol (405) 
Dtt project vormt een uitwerking van het project 'Mainport Schiphol en 
omgeving' (334), die nodig is indlen vertraglng zou optreden in de be
sluitvorming over de toekomst van Schiphol als geheel. inclusief uit
breidmg met een vijfde baan. In dat geval is het de bedoeling dat mi 
de vaststelling van de project-PKB in het kader van het project Main
port Schiphol en omgeving direct een besluit volgens de Luchtvaartwet 
kan worden genomen tot vaststelling van de geluidzone voor het vier
banenstelsel met tweezij dig gebruik van de vierde baan en verlenging 
van de Kaagbaan. In verband hiermee zijn aanvullende rtchtlijnen vast
gesteld op 7 juli 1992 (na een advies dat de Commissie uitbracht op 8 
april 1992) voor het integrale MER (project 334) voor de afbakening 
van de milieu-informatle die nodig is voor vaststelling van de betref
fende geluidzone. 

Natuur- en geluldaspecten onderzoek. Luchtmoblele Brigade Eder- en 
Glnkelse he Ide (447) 
Het lnitlatlef betreft de inrichting. het gebruik en het beheer van de 
Eder- en Glnkelse Heide door eenheden van de Luchtmobiele Brigade. Dit 
project voIgt geen wettelijke m.e.r.-procedure, omdat de omvang van 
het daadwerkelijk in te rtchten deel van het oefenterrein onder de 
m.e.r.-drempelwaarde blijft. Er zijn geen inspraakmogelijkheden. WeI 
worden de gemeente Ede en de provincie Gelderland in de gelegenheid 
gesteld opmerkingen in te brengen. De Tweede Kamer heeft aangedrongen 
op advisertng door de Commissle voor de m.e.r. Op verzoek van de 
Minister van Volkshuisvesting. Ruimtel1jke Ordening en Milieubeheer 
heeft de Commissie een toetslngskader geformuleerd, gebaseerd op de 
eisen die de Wet algemene bepalingen milieuhygH!:ne stelt aan de lnhoud 
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1.2.2 

van een MER. Het toetsingskader bevat dan ook veel elementen die ge
bruikelijk zijn in adviezen voor richtlijnen voor een MER. Na bekend
making van de resultaten van het onderzoek door het Ministerie van 
Defensie, zal de Commissie het onderzoek toetsen. 

NatuurontwikkeUng IJsseldelta (456) 
De Commisste heeft in 1992 voor de eerste keer over een grootschalig 
natuurontwikkelingsproject geadviseerd. Rijkswaterstaat directie Fle
voland, de initlatiefnemer, beoogt de ontwikkeling van een rivierdelta 
aan de monding van de IJssel. De aanleiding voor het initiatief is het 
vrijkomen van een grote hoeveelheid schone specie uit het Ketelmeerge
bied, waarin een diepte wordt gemaakt voor de bergtng van vervuild 
slib. Als meer dan 200 hat nieuw land wordt gemaakt en/of als hiervoor 
meer dan 500.000 m' specie wordt gebruikt, Is het project m.e.r.
plichtig. ook al betreft het hier schoon slib. Omdat het project is 
gericht op natuurbouw, gaat de Commissie in haar advies voor richtlij
nen voomamelijk in op altematieven voor natuurontwikkeling en de 
milieugevolgen daarvan. Zij stelt de sturende processen centraal, om
dat de kwaliteit van de nieuwe natuur primair van die processen af
hangt. Daartoe behoren de sedimenterende en eroderende processen die 
door de rivier en de wind worden gestuurd, de natuurlijke successie 
van de vegetatie en de invloed van grazers. Gekozen is voor glob ale 
formuleringen omdat de nieuwe ontwikkelingen maar in beperkte mate 
voorspelbaar zijn. De kennisleemten die zich bij dit unieke proj ect 
sterk zullen doen gelden mogen naar de mening van de Commissie geen 
belemmering zijn voor het opstellen van het MER en voor de ontwikke
ling van de altematieven. Veranderingen in de bestaande toestand van 
het milieu zijn geen ongewenst gevolg, maar juist het doel van het 
project. Daarom speelt de bestaande milieu-toestand geen belangriJke 
rol als referentiesituatie. Omdat men een grote milieuwinst wil beha
len, is het meest milieuvriendelljke altematief de belangrijkste re
ferentie: hierin wordt de grootst haalbare winst voor het milieu aan 
de IJsselmonding beschreven. 

Voortoetslng en beoordeUng van concept-MER'en 

Regelmatlg wordt de Commissie verzocht een voorlopig oordeel te geven 
over een MER, voorafgaand aan de formele toetsing. Er zijn meerdere 
situaties waarin de Commissie een voorlopig oordeel kan geven. De be
langrijkste zijn (zie voor een uitgebreide beschrijv1ng het jaarver
slag van de Commissie over 1991): 
o beoordeling van (delen van) concept-MER'en op venoek van initia

tiefnemers en/ofbevoegde Instanties; 
o voortoetsing van MER'en op venoek van bevoegde instanties. 

De Comm1ss1e gaat zoveel mogel1jk in op verzoeken om een voorloptg 
oordeel. De secretaris van de betreffende werkgroep handelt een deel 
van deze verzoeken aft In een steeds groter aantal gevallen wordt (een 
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1.2.3 

dee 1 van) de werkgroep ingeschakeld. Verhoudingsgewijs neemt het aan
tal voorlopige beoordelingen toe. In 1989 ging aan circa 45% van de in 
dat jaar uitgebrachte toetsingsadviezen een voorlopige beoordeling 
vooraf. In 1991 en 1992 bedroeg dit percentage circa 90%. Hieruit 
blijkt dat deze informele fase een steeds belangrijker rol speelt in 
het werk van de Commissie. Voorlopige beoordelingen vergen ca. 10 a 
15% van de werktijd van de werkgroepsecretartssen. 
De eIVaringen met voorlopige beoordelingen lopen sterk uiteen. In een 
aantal gevallen leidt een voorlopig oordeel tot een beter MER, hetgeen 
de besluitvorming en de inspraak ten goede komt. In andere gevallen 
wordt het commentaar van de Commissie op het concept-MER nauwelijks of 
niet in het MER vexwerkt. De oorzaak van deze grote verschillen in er
varingen zijn niet duidelijk. Het negeren van het voorlopige oordeel 
van de Commissie kan samenhangen met een andere beoordeling van het 
belang van het gegeven commentaar. De Commlssie geeft bij een voorlo
pige beoordeling geen algemeen oordeel over de aanvaardbaarheid van 
een concept-MER, om niet vooruit te lopen op de formele toetsing van 
het MER waarbij inspraak een belangrijke rol speelt. Ook tijdsdruk kan 
een rol spelen bij het besluit het concept-MER niet aan te pass en naar 
aanleiding van het voorlopige oordeel van de Commissie. 
De Commissie zal in de toekomst bezien, hoe zij zal omgaan met verzoe
ken om een voorlopig oordeel. 

Toetsingsadviezen 

In 1992 deed de Commissie onderzoek naar de uitkomsten van haar toet
singsadviezen vanaf 1989. De milieu-effectrapporten werden verdeeld in 
twee categorieen: 
1 MER'en die volgens de Commissie voldoende informatie bevatten voor 

de besluitvorming; 
2 MER'en waarover de Commissie adviseerde aanvullende informatie te 

leveren. 

De verdeling over deze twee groepen bleek vrij constant in de jaren 
1989 tot en met 1992; het percentage MER'en dat voldoende werd bevon
den varieerde van ca. 45% in 1989 tot ca. 50% in 1992. In de overige 
gevallen adviseerde de Commissie het MER aan te vullen. Deze aanvul
ling kan op verschillende mariteren geschieden; door een aanvullend MER 
te schrijven, door het leveren van extra informatle in de vergunning
aanvraag, of door het formuleren van onderzoekspunten in het kader van 
het evaluatieprogramma. Hoewel het percentage adviezen tot aanvulling 
vrij constant Is in het verloop van de tijd, varieert de verdeling 
over de manieren waarop deze aanvulling zou kunnen geschieden van jaar 
totjaar. 

De toetsingsadviezen die de Commissie in 1992 uitbracht, worden ge
noemd in bijlage 5 en uitgebreider besproken in de projecten-bijlage. 
Bij enkele toetsingsadviezen was sprake van een bijzondere situatie: 
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Golfbaan 't Hout te Breda (294) 
In 1991 is het MER voor de goltbaan zonder ontwerp-bestennningsplan in 
procedure gebracht. De Conunissie bracht een voorloptg toetstngsadvies 
uit, waarin zij een aanvulling op het MER adviseerde. Daarna bracht de 
gemeente Breda een ontwerp-bestennningsplan in procedure waarin het ge
bied 't Hout nog niet was opgenomen. In februart 1992 zijn het MER en 
een aanvulling daarop, te zamen met een ontwerp-bestemmingsplan voor 
het gehele buitengebied van Breda, ter visie gelegd. In het ontwerp is 
een wijzigtngsbevoegdheid van de gemeenteraad opgenomen voor het ge
bied 't Hout, die de aanleg van een goltbaan mogelijk moet maken. In 
tweede instantie besloot de gemeente Breda de m.e.r.-plicht te koppe
len aan het moment waarop gebruik wordt gemaakt van de wijztgingsbe
voegdheid. Daarmee is het bestemm1ngsplan niet meer m.e.r.-plichUg 
omdat het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemm1ngsplan 
geen m.e.r.-plichtige activiteit is. Na de wijzigmg van het Besluit 
m.e.r. zal de' m.e.r.-plicht voor het opnemen van iedere wijztgingsbe
voegdheid in het bestennningsplan gelden, 

Pak Mun-stuwdam in Thalland (034) 
In 1992 heeft de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de Comm1ssie 
gevraagd advies uit te brengen over de kwaliteit en volledtgheid van 
een MER voor een stuwdam in Thailand. De advisering over dit project 
yond niet plaats in het kader van de Nederlandse m.e.r.-regeling. Het 
project wordt mede gefinancierd door de Wereldbank. Nederland draagt 
geen verantwoordelijkheid voor het project. Het advies van de Conunis
sie heeft dan ook geen invloed op de besluitvorming over het project. 
Het advies dient louter als basis voor de beantwoording van vragen van 
Nederlandse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking over de kwali
teit van het MER voor de Pak Mun-dam. Bij dit project hebben ecolo
gische gevolgen een sterke samenhang met gezondheidskundige en so
ciaal-economische aspecten. Daarom is ten behoeve van de advisering 
een werkgroep samengesteld die bestond uit een visserij-ecoloog, een 
civiel-technicus, een arts/epidemioloog en een antropologe. Het advies 
bestond ult een toetsingskader en een daarop gebaseerd toetstngsad
vies. Het toetsingskader kan als basis dienen voor het opstellen van 
richtlijnen voor MER'en over soortgelijke projecten. 

Ontheffingsadvlezen 

In 1992 bracht de Commissie twee adviezen uit over aanvragen voor ont
heffing van de m.e.r.-plicht. Het betreft de projecten 422 en 426, 
over waterinjecties in de diepe ondergrond door de Nederlandse Aard
olie Maatschappij, Reeds eerder is een MER opgesteld over dezelfde ac
tiviteit. Een nieuw MER zou geen nieuwe gegevens opleveren over de te 
verwachten milieugevolgen van de genoemde waterinjecties. Dit gegeven 
was voor de verantwoordelijke Ministers de basis voor het verlenen van 
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ontheffingen voor beide projecten op grond van arlikel 41e lid 1 onder 
c van de Wabm 1 J ). 

-------'------.. ----... ----~-~------.----------- ...... -.. ----.. --
13 Artikel 41e, lid 1, sub c van de Wabm: ontheffing van de m.e.r.-pl1cht bij een of meer beshilten kan 

worden vedeend, als "met betrekktng tot deze!{de actlvltelt reeds eerder een milteu"elfectrapport 
overeenkom;sttg het b!J oj Icrachtens de artikelen 4H-41z bepaalde is gerna.akt; indien het milieu
elfectrapport redelgkerwgs geen nteuwe gegevens betrelfende mogelgke nadetige gevolgen van die 
actlviteit voor het milieu kart bevatten. • 
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2. OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN ONTWIKKELINGEN 

2.1 Evaluatie achteraf 

Een aantal projecten verkeert in de fase van de evaluatle. In 1992 
zijn twee evaluatierapporten verschenen (zie § 1.1.2). Er zijn 
1nm1ddels twee handleldingen beschikbaar voor het opstellen van een 
evaluatieprogramma, namelijk voor afvalstofIenplannen en voor 
mllieuvergunntngen I • J. 
De Commissie voor de m.e.r. speelt formeel geen rol bij het opstellen 
en beoordelen van evaluatieprogramma's in het kader van m.e.r. Toch 
geeft de Commissie in een aantal toetsingsadviezen aanbevelingen die 
behulpzaam kunnen zijn bij de totstandkoming van het evaluatieprogram
rna. Daarbij wijst de Commissie op de mogelijkheid om de evaluatie ach
teraf te combineren met monitoring- en onderzoeksprogramma's in het 
kader van de besluitvorming over milieuvergunningen en de handhaving 
daarvan. Bij meerdere (ontwerp-)besluiten over projecten die de Com
missie zijn toegezonden, ontbrak een (aanzet tot een) eValuatiepro
gramma. Deze gevallen brengt de COmmissie onder de aandacht van het 
bevoegde gezag, via een melding aan de afdeling m.e.r. van het minis
terie van VROM. 

2.2 Database'Infor-mer' 

Sinds juni 1992 is de database 'Jnfor-mer' operationeel. In Jnfor-mer 
worden de relevante procedurele en inhoudelijke gegevens van alle 
m.e.r.- en onthefIingsprocedures opgeslagen. De gegevens zijn in prin
cipe opvraagbaar voor het samenstellen van statistieken en voor het 
krijgen van inzicht over inhoudelijke aspecten van een bepaald type 
projecten, zoals recreatie-, en afvalprojecten. Volgens planning zul
len de gegevens van aIle projecten begin 1993 in Jnfor-mer ziJn opge
slagen. 

2.3 Cursussen, seminars en workshops 

Ook in 1992 leverden medewerkers van het secretartaat, Commissie-Ieden 
en (plaatsvervangend) voorzuters van de Commissie diverse bij dragen 
aan cursussen. congressen, seminars en andere bij eenkomsten. Enkele 
hlervan zljn eenmalig, maar een groot aantal keert Jaarlijks terug. De 
belangrtjkste bijdragen zijn geleverd aan: 

14 Brochure over het opstellen van het evaluatle-onderzoeksprogranvna biJ milfeu-effectrapportage IJOOr 

afvalstoffenplannen. Reeks Milleu-efTectrapportage. nr. 37. Mlnlsterie van Volkshuisvesting. 
RUimtelijke Ordening en Milieubeheer en Minlsterle van Landbouw. Natuurbeheer en Vlsserij. 1990. 
M.e.r.-evruuatle by mUieuvergunningen, bureau Twijnstra Gudde Management Consultants. 1991. 
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2.4 

o cursus Milieukunde van Tauw Deventer; 
o cursus m.e.r. van de vakgroep Gezondheidskunde Rijksuniversiteit Limburg; 
o cursus 'environmental management' van ITC Enschede; 
o studiedag van het Nederlands Studie Centrum; 
o cursus milieurecht van Grotlus Academie. universiteit van Nijmegen en Kluwer; 
o cursus milieumanagement voor studenten uit Oost-Europa. Instltuut Voor Milleuvraagstuk-

ken. Vrlje Universiteit van Amsterdam; 
o seminar milieukunde van Nederlands Instltuut voor Preventieve Gezondheidszorg van TNO; 
o basiscursus m.e.r. van Geoplan; 
o cursus m.e.r. in de praktljk van Geoplan; 
o cursus milieurecht van Geoplan; 
o cursus m.e.r. en ruimtelijke ordening van Geoplan; 
o cursus van de Hogeschool Utrecht; 
o cursus milieu en RUimtelijke Ordening van het Nederlands Instltuut voor Volkshuisvestlng 

en RUimtelijke Ordening; 
o cursus wetenschap en samenlevtng van de universiteit van Groningen; 
o conferentle over m.e.r. van het Instltute for international research Amsterdam; 
o cursus eifectvoorspelling. Open Universiteit; 
o cursus milieukunde van de Rijksuniversiteit Utrecht; 
o postdoctorale opleiding milieuplanologie van de Rijkshogeschool IJssel1and; 
o congres opzet opleiding milleuplanologte van de Rijkshogeschool IJssel1and; 
o studledag m.e.r. en ruimtelijke ordening van de RiJksplanologische Dienst; 
o presentatle m.e.r. en ruimtelijke ordening voor het 'Beraad Directeuren RUimtelijke Or-

dening' (BORO. een overleg-forum voor PPO-directeurenl; 
o cursus voor werklozen van het arbeidsbureau in Leiden; 
o cursus aan de Vrlj Universiteit van Brussel. 'm.e.r. voor beleidsplannen'; 
o bijdrage aan een seminar in Portugal voor Portugees sprekende landen. Het onderwerp was 

'm.e.r. in Nederland en de rol van de Commissie m.e.r." 
o bijeenkomst over 'm.e.r. in Nederland' met een Finse delegatie; 
o workshop 'm.e.r. op stmtegtsch niveau' in Noord-Ierland; 
o lezing in het kader van de UNCEO-conferentie in Sao Paulo, Brazille. 'onafhankelijke 

toetsing bij m.e.r. in Nederland'. 

Internationale contacten 

De m.e.r.-wetgeving is in Nederland verder uitgewerkt dan in veel an
dere landen. Een belangrijk onderscheid is de rol van de onafhankelij
ke Commissie voor de m.e.r. Nederland heeft bovendien een relatlef 
uitgebreide ervaring met m.e.r. Mede door deze twee factoren wordt de 
Commissie regelmatig gevraagd informatie te geven over het functione
ren van m.e.r. in Nederland. De belangrijkste internationale contacten 
worden hieronder besproken. 

Hongarije 
In Hongarije wordt in 1993 m.e.r.-regelgeving van kracht. In dit kader 
heeft de COmmissie bijdragen geleverd aan trainingsactiviteiten over 
m,e.r. voor besluitvormers en adviesbureaus in Hongarije. Tevens vond 
in september 1992 contact plaats tussen het ministerie van Industrie 
en Handel in Hongarije en het ministerie van VROM over het inschakelen 
van de Commissle bij een m.e.r. in Hongarije. Deze m.e.r. wordt uitge
voerd ten behoeve van het besluit door de Minister van Industrie en 
Handel over het voltooien van de bouw en in gebruikneming van een fa
briek voor de veIWerking van gebruikte auto-accu's in Gyongyosoroszi 
(ca. 80 km. ten noordoosten van Budapest). Deze fabriek is voor 70 
procent gereed maar de bouw is gestaakt vanwege het controversiele ka
rakter van dit voornemen dat Is gesitueerd op het met zware metal en 
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2.5 

2.5.1 

verontrein1gde terrein van een gesloten lood- en zinlanijn. De Commis
sie zal begin 1993 gevraagd worden te adviseren aan de minister van 
Industrie en Handel in Hongarije over de richtlijnen voor het MER De 
Commissie zal het MER ook toetsen. 

Tsjechi~ en Slowaldje 
In het kader van het Memorandum Of Understanding tussen Nederland en 
het voonnalige Tsjecho-Slowakije is door het secretariaat lnfonnatie 
verschaft over de Nederlandse m.e.r.-regeling aan Tsjechlsche en 810-
waakse beleidsmakers en adviesbureaus. Een medewerker van het secreta
riaat bezocht hlertoe een UN-ECE workshop over m.e.r. en rotmtelijke 
ordening en ecologische draagkracht in Kosice (Slowakije). Overigens 
zal ook in Slowakije binnenkort een m.e.r.-regeling van kracht worden. 

Canada 
In het kader van het Memorandum Of Understanding tussen Nederland en 
Canada zijn bijdragen geleverd aan een workshop met als thema 'm.e.r. 
voor beleidsplannen'. 

Dultsland 
Er heeft uitwisseling plaatsgevonden op congressen in Frelburg en Of
fenbach, met de untversiteit in Oldenburg en met vertegenwoordigers 
van de Landesregierung van Niedersachsen. Een van de aandachtspunten 
in de contacten met Duitse grens-deelstaten is de infonnatievoor
ziening bij projecten met grensoverschrijdende milieugevolgen. 

Ontwikkelingen in de m.e.r.-regeling 

Implementatle van de EG-rlchtlljn m.e.r. 

In april 1992 werd een wijziging van het Besluit m.e.r. van 
kracht' ']. als gevolg van de tmplementatie van een aantal punten van 
de EG-richtlijn m.e.r. (annex I-projecten) die niet Juist in de Neder
landse regelgeving waren veIWerkt. De wijzigingen betreffen: 
o veIWijdering van de drempel van 5 kIn trace-Iengte voor de m.e.r.

plicht van autowegen en autosnelwegen (categorie 1.1 en 1.2); 
o veIWijdering van de drempel van 25.000 ton/Jaar voor de m.e.r.

plicht van de be- en veIWerking van chemisch afval (categorie 19.1); 
o verwijdering van de drempels voor de oprichting van een inrtchting 

voor de raffinage van rowe oUe (categorie 21.1) en voor de produk
tie van row ijzer of staal (categorte 21.2); 

o invoeren van een nieuwe categorte (21.3) betreffende de m.e.r.
plicht voor de oprtchting van gemtegreerde chemische installaties 
(gct's); 

15 Besluit van 24 februari 1992. Staatscourant 107. 
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2.5.2 

o aanpassing van de drempels voor de m.e.r.-plicht van de aanleg van 
havens (categorie 4): 

o aanpassing van de drempels voor de m.e.r.-plicht voor steenkoolver
gassing (categorte 26). 

De aanpasstng van het Besluit m.e.r. en de rechtstreekse dOOlwerking 
van de EG-rtchtlijn m.e.r. heeft in 1992 geleid tot een aantal nieuwe 
m.e.r.-projecten. Het betreft de projecten 419, 265, 436, 440 en 441 
(wegen: categorte l.1), 404. 424, 437. 438 en 461 (be- en verwerking 
van chemisch afval: categorie 19.1) en 395 en 409 (geintegreerde che
mische installaties: categorte 21.3). 

De Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm) en het Besluit m.e.r. 
zullen verder aan de EG-rtchtlijn worden aangepast in het kader van de 
integrale herziening van het Besluit m.e.r. 

Integrale herziening besluit m.e.r. en aanpassing Wabm 

Momenteel wordt de integrale herziening van het Besluit m.e.r. voorbe
reid I • J. De integrale herziening komt voort ult de verplichting het 
Besluit iedere vijf jaar te herzien (artikel 41b lid 5 Wabm). In het 
verslag over de werking van de m.e.r.-regeling I 7 J heeft de regering 
aangekondigd dat de uitbreiding van de m.e.r.-plicht in het kader van 
de integrale herziening zal worden geconcentreerd op een beperkt aan
tal onderwerpen: 
o landinrichting: 
o olie- en gaswinning: 
o industriele projecten: 
o infrastructurele projecten: 
o grondwaterwinning. 

In het regeringsverslag wordt tevens aangekondigd dat de Wabm zal wor
den aangepast op enkele punten die van belang zijn voor m.e.r. Het 
betreft onder andere een nadere definiering van het 'meest milieu
vriendelijke alternatief en het in overeenstemming brengen van de 
Wabm met de EG-richtlijn m.e.r. 

De wijzigingen van de Wabm en het Besluit m.e.r. zullen naar verwach
ting begin 1994 van kracht worden. 
Door de integrale herziening van het Besluit m.e.r. en de volledige 
implementatie van de EG-richtlijn zal het aantal m.e.r.-plichtige pro
jecten met een relaUef groot aantal toenemen. Dit heeft consequenties 
voor de werkzaamheden van de Conunissie. Het behoud van de consistentie 

16 Het voorontwerp van de (integrale) Herziening Besluit m.e.r. Is gepubliceerd In de Staatscourant op 5 
augustus 1992, nr. 149. 

17 Tweede Kamer 1990-1991, 22103, nr. I, aangeboden aan de Tweede Kamer op 6 mei 1991. 
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tussen adviezen zal nog meer aandacht moeten krijgen. Daar is een be
gin mee gemaakt door de werkgroepsecretarissen aandachtsvelden te ge
ven. De aandachtsvelden zijn gebaseerd op de categorteen in het Be
sluit m.e.r. Tevens za1 bekeken moeten worden in hoeverre standaardi
satie mogelijk is van delen van adviezen voor rtchtlijnen en van 
MER'en. 

Jurlsprudentie over de betekenis van adviezen van de Commissie 

Op 17 juli 1992 deed de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad 
van State (AGRvS) een uitspraak in de zaak van de COVRA 1 ']. De appel
lanten maakten onder meer bezwaren over inhoudelijke tekortkomfngen in 
het laatste MER, dat diende ter onderbouwing van het besluit. De AGRvS 
reageerde daarop als voIgt: 

'Met betrekking tot de bezwaren over de inlwudelyke tekortkomingen van het overgelegde 
milieu·effectrapport oven.veegt de Afdeling dat de Commissie voor de milieu-effectrapporta
ge in haar toetsingsadvies tot de conelusie is gekomen dat het milieu-effectrapport bruik
bare toegankelflke informatie verschaft en een voldoende basis biedt voor een afrondend 
besluit over het al dan niet realiseren van deze faciliteit. 
De afdellng is, mede in aanmerking genomen het terzake door de Adviseur Beroepen Milieube
heer uitgebrachte ambtsbericht niet gebleken van feiten of omstandlgheden die erop wgzen 
dat deze cone/usle voLdoende grondslag ontbeert. 
Nu er derhalve van kan worden uitgegaan dat het overgelegde milieu-effectrapport de inge
vo/ge 41j van de Wet algemene bepalingen milleuhygi.ene noodzake/gke gegevens bevat, kun
nen de ten:ake aangevoerde bezwaren niet leiden tot vemietlging van de bestreden beschik-
king'. 

un deze uitspraak blijkt dat de AGRvS grote betekenis toekent aan het 
toetsingsadvies van de Commfssie. Indien een m.e.r. goed is uitgevoerd 
bestaat de kans dat de AGRvS bezwaren tegen een besluit op inhoudelij
ke gronden niet ontvankeIijk verklaart, onder verwijzing naar onder 
andere het toetsingsadvies van de Commissie. 

18 Uitspraak op 17 juli 1992 van de AGRvS (005.89. 1026) in het geschil tussen zeven appellanten en de 
ministers van EZ, VROM en de Staatssecretarissen van SZW en WVC over de op 30 augustus 1989 aan de 
Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) verleende vergunningen voor de oprichting van een 
inrichting voor de bovengrondse opslag en verwerking van radloactief afval voor een perlode van 50 
tot 100 jaar in Borssele. 
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DEEL 2: ERVARINGEN VAN DE COMMISSIE MET M.E.R. 

1. M.E.R. BIJ BESTAANDE ACTIVITEITEN 

2. ME(E)R-WAARDE BIJ RUIMTELIJKE ORDENING 



1. M.E.R. BIJ BESTAANDE ACTIVITEITEN 

1. 1 Inleiding 

De Commissie adviseert regelmatig bij milieu-effectrapportage (m.e.r.) 
voor bestaande activiteiten. By besluitvorming over deze activiteiten 
is de ruimte voor alternatieven, en daarmee voor (verdere) verminde
rtng van nadelige milieugevolgen, beperkt. Dit heeft consequenUes 
voor de advisertng van de Commissie. Deze bijdrage bespreekt de erva
rtngen van de Commissie met m.e.r. bij bestaande activiteiten. Voor
beelden geven aan hoe de Commissie heeft geadviseerd over het bespre
ken en vergelijken van alternatieven en het definU~ren van referentie
situaties. Ook de meerwaarde van m.e.r. bij de besluitvorming over 
deze activiteiten komt aan bod. 
De voorbeelden zijn geordend naar een steeds verder toenemende ruimte 
in de besluitvorming voor het overwegen van alternatieven. Achtereen
volgens komen aan bod: 
o legalisering van bestaande activiteiten (paragraaf 1.2). In deze si

tuatie, waarbij de vergunntngen na uitvoertng van een activiteit 
worden verleend, wordt me.r. achteraf toegepast. De ruimte voor al
ternatieven en daarmee voor (verdere) vermindertng van milieugevol
gen is in de meeste gevallen geriilg. Als m.e.r. achteraf gepaard 
gaat met het voornemen belangrijke aanpassingen aan te brengen in 
het produktieproces of met uitbreiding van de activiteit is de ruim
te voor alternatieven en daarmee voor verdere vermindertng van 
milieugevolgen grater. 

o uitbreiding van bestaande actMteiten (paragraaf 1.3). By uitbrei
ding van bestaande activiteiten wordt me.r. voomfgaand aan de uit
voertng van de acUviteit toegepast. Als er een sterke samenhang 
tussen de uitbreiding en de bestaande activiteit bestaat, kunnen er 
nieUemin beperkingen zijn in de ruimte voor het formuleren van al
ternatieven. 

1.2 Legalisering van bestaande 'activiteiten 

Figuur 1. 1 geeft een basisschema met alternaUeven en milieusituaUes 
by m.e.r. voor geheel nieuwe initiatieven. Vergelijking van dit sche
ma met de hierna te bespreken voorbeelden, geeft inzicht in de de 
verschillen in de systemaUek tussen m.e.r. voor legalisertng en 
m.e.r. voor geheel nieuwe iniUaUeven. 
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Ftguur 1.1: Alternatieven en milleusituaties by m.e.r. voor een ge
heel nJeuw initiatief 

AL TERNATIEVEN 

MILIEUSITUATIES 

nul· 

alternatief 

start m.e.r. 

bestaande 

situatie 

voornemen II L-____________ ~f' 

milieu· 

gevolgen 

voornemen 

) 

I 
L_ 

alternatieven, 

waaronder 

het mma 

milieu

gevolgen 

alternatieven 

In het MER worden de m1l1eugevolgen van de voorgenomen activiteit en 
van de alternatleven onderling en met de bestaande s1tuatie I 0\ verge
leken. 

Legaliserlng zonder belangrljke aanpasslng van de actlvltelt 
Voorbeeld 1: Legalisering deponie voor chemisch ajiJal 
Een bedrgf saneerde een tijdelyke deponie voor chemisch aJval door 
het aanbrengen van isolerende en andere voorzteningen zoals dtepwan
den. De sanering was ntet m.e.r.-plichtig maar de oprichting van een 
permanente deponte, die door de sanering ontstond, wel. Omdat de per
manente deponie reeds opgencht was, werd me.r. achteraJ uitgevoerd 
ten behoeve van de vergunningverlening. 
Ingrjjpende altematieven zoals ontgraving waren redeljjkerwjjs ntet 
meer uitvoerbaar. Aanvullende mitigerende maatregelen ter verdere be
perking van emisstes konden by de besluitvorming nag wel een rol spe
len. In haar advies voor richtljjnen legde de Commissie daarom het ac
cent op aanvullende mitigerende maatregelen. zodat het MER duideljjk 
zou maken in hoeverre de gekozen inrichting van de deponie als meest 
mUieuvriendeljjk te beschouwen was. Daamaast besteedde het advtes 

19 Bij de bestaande situatle wordt ook de autonome ontwikkeling beschouwd. 
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aandacht aan de rol van de evaluatie van de activiteit. Omdat de acti
viteit al was uitgevoerd konden monitoring-resultaten over de eJfecti
viteit van de aangelegde voorzieningen een rol spelen in het MER. 

Volgens de initiatiefnemer was het nul-alternatief de voorgenomen ac
tiviteit, namelljk handhaven van de permanente deponie. De Commissie 
yond deze definitie niet juist. De voorgenomen activiteit was de op
richting van de permanente deponie, ook al was deze al een feit. Fi
guur l.2 geeft aan, welke alternatieven en milieusituaties de Commis
sie blj dit project onderscheidde. 

Figuur l.2: alternatieven en milieusituaUes blj legalisering van een 
bestaande activiteit zander belangrijke aanpassingen. 

ALTERNATIEVEN 

MILIEUSITUATIES 

NULALTERNATIEF: 

tijdelljke 

deponie 

theoretische 

beginsituatie 

VOORNEMEN: 

permanente 

deponie 

bestaande 

situatie 

De in dit voorbeeld te vergelljken milieusituaties zijn: 

I 

. I 
I MMA: verdere 

aanvullende 

maatregelen 

start m.e.r. ---+-

milieugevolgen 

mitigerende 

maatregelen 

o Vergelljking van de milieugevolgen van de tydelyke deponie ten op
zichte van de milieugevolgen van de pennanente deponie. Op basis van 
deze vergelijking kan de effectiviteit van de getroffen voorzienin
gen voor het milieu worden geevalueerd. Deze gegevens onderbouwen de 
noodzaak van de uitgevoerde activiteit. 

o Vergelljking van de milieugevolgen van de verdere mitigerende maat
regelen (het meest mUieuvriendelYke altematiej: MMA), met de 
milieugevolgen van de bestaande pennanente deponte, om na te gaan 
welke verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht. 

Ret is dUidelijk dat in dit voorbeeld m.e.r. in de eerste plaats wordt 
toegepast om te voldoen aan een formele eis dIe de wet stelt om alsnog 
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de vergunnmg te verkrijgen. Hoewel de ruimte voor alternatieven be
perkt is. heeft m.e.r. mettemin meerwaarde. Door m.e.r. wordt duide
lijk hoe de uitgevoerde acUviteit zich verhoudt tot het meest milieu
vrtendelijke alternatief. De wenselijkheid van het treffen van aanvul
lende mitigerende maatregelen worden voor het bevoegde gezag duide
lijk. 

Het is echter ook voorgekomen dat m.e.r. voor legalisertng van een be
staande actlviteit gepaard ging met uitbrelding van de capaciteit. In 
dit geval is de beleidsruimte groter dan in de hiervoor besproken si
tuatie. Het hiernavolgende voorbeeld maakt dit duidelijk. 

Legallserlng zonder belangrljke aanpasslng van de actlvlteit, maar m~t 
ultbreldlng van de capaclteit 
Voorbeeld 2: legalisering en uitbreiding van een stortplaats 
Voor een stortplaats waren de verleende vergunningen op formele gron
den vemiettgd. De inrichting, waarin de activiteiten plaatsvinden 
coriform de vemiettgde Afvalstoffenwet-vergunning, wordt gedoogd. De 
initiatiefnemer heeft bovendien het voomemen de stortplaats uit te 
breiden. V oor vergunningverlening voor de huidige activiteit en voor 
de uitbreiding van de activiteit wordt een m.e.r. uitgevoerd. De bodem 
onder het bestaande stort is verontreinigd. De Commissie heeft in haar 
advies voor richtlynen gevraagd om een beschrUving van de totale in
richting. Voor het bestaande stort is gevraagd aan te geven of een sa
nering c.q. aanvullende mitigerende maatregelen mogelyk waren. Voor 
de uitbreiding van het stort zouden die inrichtingsaltematieven be
schreven moeten worden die een eventuele toekomstige sanering van het 
bestaande stort niet belemmeren. 

Hoewel ook het bestaande stort door het vernietigen van de vergunmn
gen m.e.r.-plichtig was, heeft de Commissie in haar advies weinig aan
dacht besteed aan het nul-alternatief (geen stort) omdat zij hiervan 
geen relevante informatie voor de besluitvorming over de activiteit 
verwachtte. 
In figuur 1.3 zijn de alternatieven en milieusituatles aangegeven. 

De Commissie adviseerde de volgende milieusituaUes te vergelijken: 
o milieugevolgen van het , sluiten van het gedeeltelijk volgestorte 

stort) met de milieugevolgen van het verder gebruiken en uitbreiden 
van het gedoogde stort. Deze vergelijking kan een onderbouwing vor
men voor de voorgenomen acUviteit. 

o milieugevolgen van het verder gebruiken en uitbreiden van het ge
doogde stort met milieugevolgen van zowel sluiten van het stort als 
van altematieven voor verdere uitbreiding. 
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Figuur 1.3: alternatieven en milieusituaties bij legallsenng van een 
bestaande activiteit z6nder belangrijke aanpassingen. maar 
met ultbreldlng van de capaclteit. 
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milieu- milieu-

gevolgen gevolgen 

voornemen alternatieven 

De beslultvorming richt zlch vooral op de noodzaak en de wijze van 
uitbreiding van het stort. Door de sterke samenhang met het al be
staande stortgedeelte. creeert het MER tevens mogeliJkheden voor aan
vullende mitigerende maatregelen voor dft deel van de activiteit. De 
ruimte voor lnrtchtlngsalternatieven. bijvoorbeeld de wijze van onder
afdichting van het stort. is in het bestaande stortgedeelte echter be
perkt. 

In het hiervoor besproken voorbeeld werd de gehele bestaande activi
teft gedoogd. Soms is een deel van de activiteit vergund. terwijl een 
ander deel gedoogd wordt. Hoewel die situatie complexer is. is de sys
tematiek van de advisenng van de Commissie niet anders dan in voor
gaand voorbeeld. 

Legaliserlng en belangrljke aanpasslng van de actlvltelt 
De ruimte voor verm1nderen van nadelIge milieugevolgen wordt nog gro
ter indien bij de legalisenng van de activiteit mogelijkheden bestaan 
voor totale aanpassing in de produktie-wijze. Dit is bijvoorbeeld het 
geval indien de bedrijfsvoering verouderd en de emissies te omvangrijk 
zijn. De legalisenng is dan een gelegenheid om het bedrijf te moder
niseren. 
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Voorbeeld 3: bedrUf dat compost produceert voor de champignonteelt 
Van dit bedryf was de verleende Hinderwetvergunning vemietigd.. Het 
bedrUf werd gedoogd op basis van een convenant en een mUieu-actie
plan. waarin toelaatbare emtssies waren vastgesteld.. 
De produktie vond grotendeels plaats in de open Lucht. waardoor sprake 
was van aanzienlyke emissies van ammoniak en geurstoifen. Om het be
dry[ inclusieJ een aangepaste produktiewyze te legaliseren moest 
m.e.r. worden uitgevoerd.. Omdat de produktie-wyze aangepast moest 
worden. waren er mogelykheden voor inrichtingsaltematieven. 
BY het opsteUen van de richtlynen voor de inhoud van het MER kwam 
als probleem naar voren hoe de bestaande toestand van het mUieu als 
een zinvolle reJerentie voor de mUieugevolgen van de voorgenomen ac
tiviteit en de altematieven moest worden beschreven. Het bevoegde ge
zag moest by de vergunningaanvraag besluiten over een (juridisch ge
sproken) nieuwe inrichting en dus de emissies vergelyken met een 
situatie zonder het bedrUf. Gegevens over de bestaande toestand waren 
aUeen aanwezig met de aanwezigheid van het bedr[jf. Bovendien zouden 
de voorgenomen aanpassingen in het produktieproces leiden tot aanzien
lYke verminderingen in de huidige emissies. 

In haar advies voor richtlijnen heeft de Commissie expliciet onder
scheid gemaakt tussen de bestaande situatie met bedrijf en de theore
tische beginsituatie zonder bedrijf. Omdat over de theoretische begin
situatie weinig gegevens beschikbaar zijn. is deze situatie benaderd 
door van de bestaande situatie de emissies en invloeden van het be
drijf (voor zover bekend) af te trekken. 

figuur 1.4: alternatieven en milieusituaties 
bestaande activiteit. waarbij 
plaatsv!nden. 
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Per gevraagd milieu-aspect (water, lucht) heeft de Commissie aangege
ven welke invalshoek, de 'bestaande situatie' of de 'theoretische ach
tergrondsltuatie', naar haar mening haalbaar dan weI het meest rele
vant zou zijn voor de vergelijking van milieugevolgen. Zo was het bij
voorbeeld niet zinvol na te gaan hoe de oppervlaktewaterkwaliteit zou 
ziJn v66r vestiging van het bedrijf, omdat het bedrijf in de nieuwe 
situatie niet meer op het oppervlaktewater zou lozen. Voor oppervlak
tewater is de bestaande situatie als referentie gekozen. WeI was het 
interessant na te gaan welke totale bijdrage het bedrijf levert aan de 
emissie van ammoniak (situatie zonder en met bedrijf). 

Conclusles 
o M.e.r. voor legaliserlng van bestaande situaties geeft vaak een an

dere meeIWaarde bij de besluitvorming dan m.e.r. bij geheel nieuwe 
initiatieven. Nuttige aspecten zijn: 

o het meest milieuvriendelijke alternatief speelt een prom1nente 
rol. M.e.r. kan duidelijk maken hoe de uitgevoerde activiteit 
zich verhoudt tot het meest milieuvnendeliJke alternatief. 
Voor de vergunningverlener is dat nuttig omdat duidelijk wordt 
welke aanvullende voorschriften in de vergunning mogelijk zijn 
om nadelige milieugevolgen verder te verm1nderen. Indien de 
bestaande activiteit er ruimte voor biedt, kan m.e.r. aanlei
ding zijn voor vergaande moderniserlng van het bedrijf, zelfs 
van onderdelen die niet formeel m.e.r.-plichtig zijn. De nade
lige milieugevolgen kunnen dan vergaand verminderd worden. 

o Door m.e.r. ontstaat een openbare discussie over de activi
teit. De iniUatiefnemer heeft daarbij de kans de al uitge
voerde activiteit te motiveren in het MER Dit kan van groot 
belang zijn, omdat legaliserlng vaak optreedt bij activiteiten 
die zich in een grote publieke beiangstelling verheugen. De 
vergunningen zijn bij deze activiteiten immers veelal vernie
tigd. M.e.r. maakt niet aIleen de milieuaspecten van de acti
viteit duidelijk, maar verhoogt door een openbare discussie 
tevens het democratische gehalte van de besluitvorming. 

o Als een activiteit al is gerealiseerd, zijn milieugevolgen van 
de activiteit direct meetbaar. In het MER kunnen daarom de 
eerste monitorlng-resultaten als uitgangspunt dienen. 

o Bij legaliserlng van bestaande activiteiten is een juiste definie
ring van alternatieven en te vergelijken mUieusituaties essentieel. 
M.e.r. kan hiertoe bijdragen zodat een toespitsing ontstaat op wer
kelijk relevante gegevens. Dit komt de helderheid in de besluitvor
ming ten goede. De vastgestelde richtlijnen dienen aanwijzingen te 
geven voor de te onderzoeken alternatieven en milieusituaties. 

1.3 Uitbreiding van bestaande activiteiten 

BiJ uitbfeiding van een bestaande activiteit vindt m.e.f. vooraj 
plaats. De ruimte voor alternatieven en daarmee voor het (verder) te
rugdringen van nadelige milieugevolgen 1s dan ook groter dan bij 

-29-



m.e.r. voor legaIisering van een activiteit waarblJ m.e.r. achteraf 
plaatsvindt. Omdat ook bij uitbreiding een samenhang kan bestaan met 
de bestaande activiteit. kan het zinvol zijn de bestaande bedrijfs-Si
tuatie biJ m.e.r. te betrekken. De vraag is in hoeverre m.e.r. voor 
uitbreiding van een activiteit meer inzicht dient te geven in milieu
gevolgen van de bestaande, niet m.e.r.-plichtige activiteit. 

Voorbeeld 4: uitbreiding van een ra.ffinadery 
Een olieraifinadertJ wfl. uitbreiden met een installatie die zware 
oliefracties met een hoog zwavel-gehalte omzet in Lichte zwavel-arme 
pmdukten zoals diesel. De activiteit wordt uitgevoerd om de structuur 
en de efficiency van het bedrYf te verhogen. Ook het terugdringen van 
de invloed op het milieu is een belangryke motivatie voor de activi
teit: door de pmduktie van zwavel-arme dieselolie vermindert de zwa
veluitstoot van bjjvoorbeeld auto's. De bouw van de installatie bracht 
met zich mee dat andere installaties. zoals zwavelterugw innings ins tal
laties. zwaarder belast worden. Ook was er een duideljjke samenhang 
met andere activiteiten zoals het transport van grond- en reststoffen. 
De Commissie concludeerde dat al deze instaUaties en activiteiten, 
die op zich niet me.r.-pllchttg zfjn, onderdeel waren van de voorge
nomen activiteit. Voor de onderdelen van de activiteit waamp de ini
tiatiefnemer invloed kon uitoejenen. konden altematieven gejormuleerd 
worden. Omdat de emissies van de activiteit sterk samenhangen met die 
van de totale raifinadery. adviseerde de Commissie in het MER niet 
aUeen de emissies van de voorgenomen activiteit en de altematieven, 
maar ook die van de totale ralfinaderfj te beschrijven. De confrgura
tie van de raifinadery zonder de nieuw te bouwen tnstaUatie zou als 
uitgangspunt kunnen dienen voor de beschryving van de bestaande toe
stand van het milieu en van de autonome ontwikkeling. 

Het voorbeeld van de raffinaderij geeft goed weer dat milieugevolgen 
van een uitbreiding van een activiteit in veel gevallen sterk samen
hangen met de al bestaande activiteit. De uitbreiding van de activi
teit heeft consequenties voor de bestaande installaties, bijvoorbeeld 
de capaciteit van zwavelterugwinningsinstallaties. De bestaande in
stallaties leggen op hun beurt door de sterke samenhang beperkingen op 
aan de altematieven voor de uitbrelding. Delen van de bestaande acti
viteit. hoewel op zich niet m.e.r.-plichtig, kunnen in deze situatie 
beschouwd worden als onderdeel van de voorgenomen activiteit. Op deze 
manier worden zowel milieugevolgen van de totaIe inrichting aIs de 
noodzaak tot aanpassing van bestaande installaties zichtbaar. 
Het definieren van referentiesituaties is veel minder gecompliceerd 
dan biJ legalisering, omdat m.e.r. wordt uitgevoerd v66r uitvoering 
van de activiteit. Er is wat dat betreft g~en verschil met m.e.r. voor 
geheel nieuwe initiatieven. die geen uitbreiding betreffen. 

Conclusle 
o Het toepassen van m.e.r. bij uitbreidingen van een bestaande activi

teit is vooral zinvol als niet aIleen inzicht wordt geboden in de 

-30-



milieugevolgen van de voorgenomen activitett, maar ook in de milieu
gevolgen van relevante en samenhangende onderdelen van de bestaande 
activiteit, ook al zijn deze met m.e.r.-plichttg. Bij een sterke 
(techmsche) samenhang tussen de uitbreiding en de bestaande instal
laties, kunnen de bestaande installaties worden beschouwd als onder
deel van de voorgenomen activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als: 

o de meuwe installatie leidt tot produktieverhoging met milieu
gevolgen in de bestaande inrichting of tot zwaardere belasting 
van bestaande installattes zoals zuiveringsinstallaties: 

o emissies van de nieuwe en de bestaande inrichting cumuleren. 
In dat geval kunnen bijvoorbeeld mitigerende maatregelen voor 
zowel de meuwe als de bestaande installattes worden onder
zocht: 

o de bestaande inrichting beperkingen oplegt aan milieuvriende
lijke uitvoertng van de meuwe installatie. Aanpassing van 
(een deel van) de bestaande installaties kan dan deel uitmaken 
van het meest milleuvriendelijke alternattef. 

De vastgestelde richtlijnen voor het MER zullen moeten aangeven in 
hoeverre bestaande installaties als onderdeel van de voorgenomen acti
vitelt worden beschouwd. Dan kan dUidelijk worden of onderzoek naar 
altematieven of capaciteits-aanpasSingen bij deze bestaande installa
ties nodig Is. Zo komt voor de besluitvormers informatie beschikbaar 
over de wenselijkheid tot modemiseren of saneren van het bestaande 
bedrijfsgedeelte. 
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2. 

2.1 

ME(E)R-WAARDE BIJ RUIMTELIJKE ORDENING 

Inleiding 

Hoewel het mllieubelang in de ruimtelijke ordening een steeds grotere 
rol krijgt. verloopt de afstemmlng tussen ruimtelijke ordening en 
mllieu-effectrapportage (m.e.r.) nog niet altijd wnder problemen. Een 
aantal pIanoIogen is zelfs van mening dat m.e.r. voor ruimtelijke 
plannen overbodig is. omdat de milieu -aspecten in de ruimtelijke orde
ning als interdlsclplinaire benadertng al voldoende behandeld worden. 
Het doel van dit artikel is te laten zien dat m.e.r. een relevante 
inbreng in ruimtelijke ordeningsvraagstukken heeft. 
Het nut van ieder van de elementen. dIe m.e.r. aan een ruimtelijke or
deningsproces toevoegt. wordt met voorbeelden uit de ruimtelijke orde
ning toegelicht. Aan de rol van de Commissie voor de milieu-effectrap
portage wordt een aparte paragraaf gewijd. Tot slot worden -hopelijk
enige misverstanden over m.e.r. bij rUimtelijke ordening uit de weg 
geruimd. 

2.2 Bijdragen van m.e.r. 

M.e.r. leidt op basis van de regeling in de Wet algemene bepalingen 
milieuhygH~ne (Wabm) tot de volgende extra elementen in de ruimtelijke 
ordening: 
1. de vroegtljdige inschakeling van insprekers en adviseurs door pu

blicatle van een startnotitie (art 41n Wabm) 
2. (het advies voor) richtlijnen v~~r de inhoud van het MER (art. 41n) 
3. het onderzoek naar de milieugevolgen van de voorgenomen activitelt 

en de altematieven en expliciete aandacht voor een meest milieu
vriendel1jk altematief (art. 41j en 41ai) 

4. de toetsing van het MER door de Commissie (art. 41z) 
5. de verplichtlng om in een evaluatie-onderzoek na te gaan in hoever

re optredende milieugevolgen in negatieve zin afw1jken van hetgeen 
werd voorspeld en het zo nodig nemen van extra maatregelen (art. 41 
ak en am-aq) 2 0 I. 

Per element wordt hieronder een voorbeeld uit de praktijk behandeld 
gevoIgd door een conclusie over de bijdrage tot het ruimtelijke orde
ningsproces. De conclusies zijn algemeen geformuleerd. omdat ze geba
seerd z1jn op meer voorbeelden dan in het kader van dit artikel kunnen 
worden behandeld. 

Voorbeeld 1. "Recreatie-romeinen" 

20 Aangezien de m.e.r.-regeling nog niet zo lang functioneert, is hiermee op het gebied van de ruimtelij
ke ordening nog weinig ervaring opgedaan. 
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BY de RYksdienst Oudheidkundig Boderrwnderzoek (ROB) is inJonnatte 
aanwezig over bekende archeologische vindplaatsen in Nederland. Deze 
kunnen (ongewild) worden aangetast by de aanleg van infrastructuur. 
woon- oj recreatiegebieden. De Ryksdienst wordt niet ingeltcht over 
al dit soort inittatteven; en veel initiatiefnemers zfjn niet op de 
hoogte van het bestaan van de Rfjksdienst en de daar aanwezige kennis 
en gegevens. De Commissie attendeert (onder meer) de Ryksdienst op 
alle relevante uitgebrachte startnotities. waama deze het bevoegde 
gezag bfl de start van het project wfjst op eventueel aanwezige waar
den en het onderzoek dat hiemaar in het kader van de me.r. zou moe
ten worden verricht. 
Zo publiceert een gemeente in een startnotitie het voomemen om een 
groot recreatiepark aan te leggen binnen haar grondgebied. Via de ROB 
wordt dUidelflk. dat midden in het plangebied resten aanwezig zfln van 
een Romeinse villa. De Commissie stelt in haar advies voor rtchtlfjnen 
voor met dit gegeven rekening te houden. waarbfj zfl in het kader van 
het meest milieuvriendelfjke altematieJ de suggestie doet de villa zo 
mogelyk op te graven en in het recreatiepark als een bfjzondere at
tractie in te passen. 
In andere gevallen zfjn door insprekers belangrfJke gegevens naar vo
ren gebracht. die in het MER een grote rol hebben gespeeld. 

o Conclusle: De meerwaarde van m.e.r. ls, dat door de publlcatle van 
de startnotltle In een vroeg stadlum relevante gegevens worden op
gespoord, dle ln de planvormlng een nuttlge bljdrage kunnen leveren. 

Voorbeeld 2. 'Watte natuur" 
Een gemeente dient een startnotitie in voor de planning van een 
stadsuitbreiding voor woningbouw. De loeatiekeuze lykt zo ongecompli
ceerd, dat de gemeente deze in de startnotitie ajhandelt en voorstelt 
een inrichtings-MER op te stellen. Door de ligging van de voorkeurslo
catie lYken twee waardevolle natuurgebieden met zeldzame natte heide
vegetaties te worden gespaard. In de startnotitie wordt niet onderkend 
dat het bouwryp maken van de voorkeurslocatie het grondwater (peil en 
herkomst/kwaliteit) van de natuurgebieden zodanig kan beinvloeden dat 
deze toch in hun voortbestaan worden bedreigd. In het MER wordt op ad
vies van de Commissie een studie naar hydrologische relaties en moge
lfjke mitigerende maatregelen opgenomen. 

o Conclusle: M.e.r. vraagt door een toegespltst advtes voor rlchtllj
nen expllclete aandacht voor relevante mllleu-lnformatle, zoats eco
hydrologlsche relatles, die hlerdoor in de planvorming kunnen worden 
betrokken. 

Voorbeeld 3. "Meest milieuvriendelYk" 
In een regia dienen voor drie samenwerkende gemeenten geschikte loea
ties voor uitbreiding van de woningvoorraad te worden gevonden. Op 
verzoek van de provincie stellen de gemeenten een Intergemeentelfjk 
Ontwikkelingsplan op. dat resulteert in twee mogelYke modeUen voor 
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genoemde ultbreiding. De provincie heeJt een eigen visie op de wense-
19ke ontwikkelingsrichting van het gebied en stelt een startnotitie 
op, waarin -naast de twee gemeentelgke modellen- twee provinciale mOo 
dellen aIs te behandelen altematieven worden opgenomen. In het MER 
worden deze modellen geevalueerd en wordt tevens een meest milieu
vriendelyk model opgesteld, dat bestaat ult die locaties die vanuit 
milieu-ovenvegingen het gunstfgst scoren. Ret meest mUieuvriendelgke 
altematief blgkt sterk af te wYken van ten minste drie van de oor
spronkelgk ingediende modellen. De uitgevoerde verkeersanalyse geejt 
bovendien aan dat in twee van de vier oorspronkelyke modellen de (op
genomen) aanleg van een extra verkeersweg eigenlYk niet nodig is. De 
uitbreiding van de verkeersinfrastructuur is evenmin nodig in het 
meest milieuvriendelgke altematiej. 

o Conclusle: Het vergelljken van alternatleven en het opstellen van 
een meest mllleuvrlendeUjk altematlef blljkt tot verrassende, 
nleuwe, brulkbare Informatle te kunnen lelden. 

Voorbeeld 4. "Stadion-syndroom" 
Een gemeente stell een MER op voor de onderbouwing van de besluitvor
ming over een groot recreatieproject. In het bestemmingsplan dat wordt 
opgesteld om het voomemen planologisch vast te leggen, ontbreekt de 
ruimte voor voldoende parkeergelegenheid, hetgeen aan het Licht komt 
by de toetsing van het MER en de daarby behorende verkeers- en be
zoekersramingen. Dit moet alsnog in hetl een bestemmingsplan worden ge
regeld Om de procedure niet onnodig te vertragen wordt besloten. dat 
het MER kan dienen als onderbouwing voor het betrokken bestemmingsplan 
op voonvaarde dat de benodfgde extra inJormatie geleverd wordt in het 
kader van de evaluatie achteraj, waarmee een aanvullend bestemmings
plan kan worden vastgesteld. 

o Conclusle: De toetslng van het MER door een onafhankeUjke Commls
sle van deskundlgen draagt bij tot de kwaUteit van het het MER en 
het ruimtelljke plan. 

2.3 Rol van de Commissie voor milieu-effectrapportage 

In haar adviezen voor richtlijnen en toetsingen levert de Commissie 
voor mllieu-effectrapportage een bijdrage in de m.e.r.-procedure, die 
reeds in de voorafgaande praktljkvoorbeelden aan de orde is gekomen. 
Sleutelbegrippen bij het aanduiden van de rol en positie van de Com
missie zijn deskundlgheld en onafhankeUjkheid. 
Omdat de Commissie in aIle m .e.r.-projecten een ral speelt, bouwt z~ 
veel kennis en informatie op, die biJ nieuwe m.e.r.-procedures nuttig 
wordt gemaakt: 
- doordat de kennis wordt gebruikt bij het opstellen van nieuwe ad

viezen voor richtlijnen en toetsingen, 
- doordat in de bibliotheek van de Commissie aIle openbare stukken 

van lopende en voltooide m.e.r.-procedures kunnen worden ingezien, 
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- doordat de COmmissie leder jaar een jaarverslag uitbrengt met be
schrtjvingen van alle lopende en voltooide projecten en artikelen 
over inhoudel1jke problemaUsche aspecten, 

- doordat relevante gegevens over projecten in een database (Infor
m.e.r.) worden ver.laIIleld, die in de toekomst in principe door der
den kan worden geraadpleegd. 

Bij het samenstellen van de werkgroepen, die over een bepaald project 
adviseren, wordt veel aandacht besteed aan onafhankelijkheid van be
oogde werkgroepleden. Omdat in ruimtelijke orderungsprocedures de ini
UaUefnemer en het bevoegde gezag vaak dezelfde zijn. geeft dit een 
extra dimensie aan de inbreng van de Commissie in dit soort procedu
res. 

Ook op niet in de Wet vastgelegde momenten tracht de Commissie bij te 
dragen tot de kwaliteitsverbetering van m.e.I.. getuige bijvoorbeeld 
het volgende praktijkgeval: 

Voorbeeld 5: "Meer merren onder de zon" 
In een verstedelykte regio dient ruimte te worden gevonden voor de 
uitbreiding van de woningvoorraad. Rierover is reeds onderzoek gedaWl 
in het kader van de ViNEx. een streekplWlherziening en diverse onder
zoeken in streekverbWld. Uit deze onderzoeken blykt dat de woningbe
hoejte zo hoog is en het aantal beschikbare locaties zo beperkt. dat 
wordt voorgesteld aj te zien van een integraal locatie-keuze-MER. In 
plaats daarvan zou per locatie een inrichtings-MER kunnen worden opge
steld onder verWltwoordelykheid van de lokale overheid. By een voor
bespreking van deze aanpak wyst de Commissie er op dat het juist in 
deze situatie van belang is aWldacht te besteden aan de onderlinge re
latie tussen de locaties. Om milieubelangen op de ene locatie te ont
zien kan het noodzakelyk zyn in een andere locatie byvoorbeeld te 
kiezen voor extra hoge bebouwingsdichtheden oj een groter te bebouwen 
oppervlak. Bovendien dient het verband te worden gelegd met de plan
ning van aan te leggen regionale infrastructuur. Naar het oordeel VWl 

de Commissie vraagt de aangeduide problematiek niet om een locatie
keuze-. oj een inrichtings- maar om een strategische m.e.r .. waarin de 
milieu-implicaties VWl het gehele complex van besluiten wordt belicht 
en een planning wordt ontwikkeld met expliciete aandacht voor de 
milieu-aspecten. 

o Conclusle: Door haar praktljk-ervarlng met het nut en de mogeUjk
heden van Inrlchtlngs- en locatiekeuze-m.e.r. kan de Commissie voor 
de start van een procedure advlseren over de meest zinvolle toepas
sing van m.e.r. 

Voorbeeld 6. "Olleke BoUeke (zonder knoO" 
Voor de woningbouwlocaties in een andere provincie wordt een streek
plan-MER gemaakt. Ret gaat om een bestuurlyk vrfj complexe situatie. 
waarin de ruimte voor altematieven eveneens beperkt is. Ret concept
MER wordt vanwege de complexiteit twee keer met een vertegenwoordiging 
van de Commissie voorbesproken. Naar aanleiding van het eerste gesprek 
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wordt de systematiek van de thematische altematieven 2 I) aange
scherpt. waardoor de keuzemogelYkheden helderder worden. Hierdoor 
blykt het na het tweede gesprek mogelyk het aantal te behandelen al
tematieven te beperken tot een drietal werkelyk relevante en ont
staat voor de bestuurders een overzichtelfjk beeld van mogelfjke keu
zen met bYbehorende milieugevolgen. 

o Conclusie: In moeWjke onderzoeken draagt een tussentijdse ge
dachtenwissellng met een groep deskundigen bij tot de kwaliteit van 
het eindrapport. Het gevolg is dan dat de besluitvorming inzichte
Ujker wordt, doordat mogeUjke keuzen met bijbehorende (mWeu)ge
volgen overzichteUjk naast elkaar staan. 

De steeds groeiende ervartng van de Comrnissie met m.e.r. kan rowel in 
de door de wet genoemde taken als op andere momenten in de m.e.r.-pro
cedure nutttg worden ingezet. Uiteraard betekent dat niet dat de Com
missie zich ais betrokkene in de procedure moet gaan opsteIlen: de 
onafhankelijkbeid van de Commissie op de forme Ie adviesmomenten dient 
onaangetast te blijven. 

2.4 Misverstanden over m.e.r. en ruimtelijke ordening 

Te welnlg beleldsrelevant? 
De hlervoor gegeven voorbeelden van meerwaarde van m.e.r. bij ruimte
lljke ordening bllJken onvoldoende bekend. want soms wordt gezegd dat: 
o de Commissie m.e.r. te veel vraagt in haar adviezen voor richtly

nen, 
o het MER (daardoorj een dikke stapel papier wordt. waarvan het de

tailniveau niet aansluit by het niveau van de besluitvorming. 
o in m.e.r. geen onderscheid wordt gemaakt tussen beleids- en pro

jectbesluiten. 

Door de huldige opzet van m.e.r. zijn goede mogelijkbeden geschapen om 
de te behandelen Informatie in het MER toe te spitsen op de problema
tiek. Waar het in de ruimtelljke ordening gangbaar was voor , ieder (be
stemmings)pIan dezeIfde lijst van onderwerpen te behandelen. wordt bij 
m.e.r. voor ieder project een onderzoekprogramma op maat opgesteld in 
de vorm van de richtlijnen. Deze zijn concreet bij een projectvoorne
men (en eenvoudiger of gedetailleerder naar gelang de omvang van het 
project en de reikwijdte van het besluit) en globaler en meer sce
nario-achttg als het gaat om een beIeldsplan. 
Op de inhoud van richtlijnen hebben aIle betrokken instanties invloed: 
De Commissie voor de m.e.r. maakt een advies voor richtlijnen mede op 
basis van ervaringen met vorige projecten. Zij stelt zich all ere erst 

21 Alternatieven waarln de aandacht voor een bepaald rnilieu-onderdeel (natuur. woonrnilieu. energie en 
grondstoffen) wordt gemaximaliseerd. 
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tot doel te selecteren, welke infonnatie relevant is voor de besluit
vorming. Voor zover zij dit niet volledig kan overzien11l, zal de 
Commlssle trachten aan te geven, welke onderwerpen mogelijk van belang 
zijn. Het advies heeft in dit opzicht een checklist karakter, waarbU 
naar een zekere compleetheld wordt gestreefd. Verder zal de Commissie 
in haar advies veel aandacht besteden aan het element van creativl
telt: zy zal brainstonnen over interessante alternatieven, waaraan de 
initiatiefnemer misschien nog niet heeft gedacht, en over een goede 
invulling van het zogenaamde "meest milieuvriendelijke alternatief', 
gebaseerd op de meest recente technieken. De inspraakreactles brengen 
vaak het element van 'plaatselijke kennis' in het advies. 

De initlatlefnemer en het bevoegde gezag krijgen voor het etnd van de 
adviesperiode van de Commissie een concept van het advies toegezonden. 
Zij worden in de gelegenheid gesteld in een gesprek bij de Commissie 
te reageren op het concept-advies. 
Na het uitbrengen van het advies gaat het bevoegde gezag aan het werk 
met het opstellen van de uitetndelijke richtlijnen. De 'richtlijnen' 
van de Commissie zijn immers een advies, waarvan het bevoegde gezag 
kan afwijken. 
Als de definitieve richtlijnen zijn vastgesteld heeft uiteindelijk de 
initlatiefnemer (al dan niet ondersteund door een adviseur, de MER
schrijver) een belangrijke taak om te bepalen wat relevante infonnatie 
is. Werkend aan een onderzoek zal duldelijk worden of een vraag 
(richtlijn) in drie zinnen of in drie pagina's moet worden afgehan
deld. Wanneer in een MER goed gemotiveerd wordt aangegeven, waarom een 
bepaalde richtlijn beknopt is uitgewerkt, zal dit bij de toetsing niet 
tot problemen leiden. Een deskundig MER-schrijver weet hoofd- en bij
zaken te scheiden en kan richtIynen in die zin tnterpreteren. 

o Conclusle: A1s een MER een onbrulkbare stapel papier is, is dat 
doorgaans het gevolg van verkeerd gebrulk van het instrument, niet 
een tekortkoming van het instrument als zodanig. 

Complicerend en vertragend? 
Over de invloed van m.e.r. op de ruimtelijke ordeningsprocedure be
staan ook misverstanden: 
o M.e.r. vertraagt. 
o De procedures zyn slecht afgestemd. 
o Naannate een project complexer is, maakt me.r. het 

onbeheersbaarder. 

M.e.r. voIgt de ruimtelijke ordeningsprocedure en dus ook de complexi
teit ervan. Bij tijdige onderkenning van een m.e.r.-plichtige activi-

22 Er is beperkte tljd voor het opstellen van een advies en de deskundigen zijn sorns minder ingevoerd in 
de specifieke kenmerken van een project dan de direct betrokkenen. 
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teit in het ruimtelijke plan VOITIlt de m.e.r.-procedure geen vertragen
de factor. De tijd die nodig is voor het opstellen van een MER is 
meestal korter dan de tijd die nodig is voor het voorbereiden van een 
ru1mtelijk plan. De enige aantoonbare vertraging betreft de maand, die 
de Commissie nodig heeft om de resultaten van de inspraak in haar 
toetstngsadv1es te verwerken. M.e.r. kan soms ook versnellend werken: 
de in de opstartfase geinvesteerde tijd in inspraak en voorlichttng en 
systematlsche gedachtenbepaling kan later worden teruggewonnen door 
minder bezwaren en een snellere besluitvonning. 
In inhoudelijk opzicht kan m.e.r. structurerend werken, doordat een 
MER een overzlchtelijk beeld geeft van mogelijke keuzen en de daarbij 
behorende gevolgen. Oat maakt de materie juist beheersbaarder. 

o Conclusle: ruimtelljke planning met m.e.r. kost een maand extra, 
maar tljdwlnst kan ontstaan, doordat gestructureerde Informatle de 
besluitvorming vereenvoudigt. 

2.5 Tot slot 

Het gebruik van m.e.r. in de ru1mtelijke ordening moet nog wennen. 
Hoewel m.e.r. extra onderdelen toevoegt, die hun nut hebben bewezen, 
zoals vroegtijdige inspraak, richtlijnen, het beschrijven van altema
tieven en milieugevolgen en het inschakelen van een (landelijke) onaf
hankelijke Commlssie van deskundigen, bestaat bij sommige ru1mtelijke 
ordenaars nog weerstand tegen m.e.r .. 
De eIVaringen met m.e.r. en ru1mtelijke ordenfng groeien echter snel. 
Dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de richtlijnen en 
de milieu-effectrapporten en op de procedurele afstemmtng. Bovendien 
blijken de eIVaringen met m.e.r. en ruimtelijke ordening in concrete 
gevallen veelal positlef worden beoordeeld. Oe weerstand tegen m.e.r. 
treedt het meest op bij diegenen, die er nog geen eIVaring mee hebben, 
of door m.e.r. tegen hun zin gedwongen worden openheid van zaken te 
geven. 
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BIJLAGE 1 

Lijst van leden van de Commissie voor de milieu-effectrapportage in 1992, 
met woonplaats 

dr.ir. F.G. van den Aarsen te Weerselo 
prof.dr.ir. J.F. Agema te 's Gravenzande 
ir. J.W. Assink te Apeldoorn 
ing. W.G. Been te Schiedam 
drs. J.W. Beijersbergen te Kerkwerve 
drs. A.J. Beintema te Domu 
prof. drs. P.J. van den Berg te Voorschoten 
dr. J.A van den Berg te Zeist 
dr. E.P.H. Best te Utrecht 
prof.dr.ir. E.W. Bijker te Maassluis 
prof.ir. C. Bijkerk te Rhenen 
fr. M.G.M. den Blanken te Warnsveld 
dr. W. Bleuten te Schalkwijk 
dr. E.F. Blokker te Rotterdam 
dr.ir. D.E. Boas-Vedder te Rotterdam 
prof. dr. J.S.M. Boleij te Wageningen 
dr. J.P. Boon te Den Burg 
AP.H.M. Boonman te Brunssum 
ir. G. Boonzaaijer te TIlburg 
prof. dr. K. Bouwer te Heillge Landstichting 
prof.ir. L.J. Brasser te De Lier 
ir. J.J. Bruin te Rotterdam 
ir. H.S. Buijtenhek te Deventer 
prof. dr. ir. P.J.H. Builtjes te HUversum 
ir. P.M. Buis te Utrecht 
dr. K.J. Canters te Apeldoorn 
prof.dr. L.A Ciarenburg te Pijnacker 
dr. F. CoUjn te Leidschendam 
H. Compaan te 's Gravenhage 
dr. L.A Conrads te Houten 
dr. J.W. Copius Peereboom te Nijmegen 
dr.ir. J. Coumans te Weert 
ir. W. CramerteWoubrugge 
prof.dr.ir. J.C. van Dam te Pijnacker 
dr. N.M.J.A Danken te Den Burg 
ir. H. Dijkstra te Zetten 
fr. AH. Dirkzwager te Lelystad 
ing. AJ. Dragt te Leusden 
dr. J.M. Drees te Haarlem 
ir. J.H.A Driessen te Stellendam 
dr. P.P.J. Driessen te Zoetermeer 
ir. J.C.H. Drost te Hellevoetsluis 
fr. W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
ir. L.E. Duvoort-van Engen te Amersfoort 

fr. B.Th. Eendebak te Oosterbeek 
mg. C.L. Eenkema te Tynaarlo 
drs. H.C. Eerens te Utrecht 
dr. H. Eijsacken te Wageningen 
dr. D. Eisma te Bergen aan Zee 
drs. M. Epema-Brugman te Puttershoek 
ing. J.L.J. van Es te 's Gravenhage 
dr. J.H. Ettema te Ari-tsterdam 
dr.ir. A.J. Flach te Overveen 
prof.ir. D.H. Frieling te A1mere 
ir. G.C. Gelderblom, gen.maj. b.d. te Zoetermeer 
fr. P. Glasbergen t 
dr. J.A Goedkoop te Bergen 
fr. G. Grakist te Doorn 
dr. AJ. de Groot te Groningen 
dr. AP. Grootjans te Groningen 
prof.dr.ir. F.AM. de Haan te Wageningen 
dr. H. de Haan te Lemmer 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
kol. b.d. G.H. Hagen te Breda 
dr.fr. H. Hansema te Renkum 
ir. W.J. Heijnen te Roosendaal 
drs. C.J. Hemker te Amsterdam 
prof. dr. P.Th. Henderson te Valkenburg 
dr.ir. Ch.F. Hendriks te Vlaardingen 
mr.dr. E.F. ten Heuvelhof te Rotterdam 
fr. H.Ch.M. Heyning te Amsterdam 
drs. D. van der Hoek te Bennekom 
dr.fr. J. Hoeks te Wageningen 
prof.dr.fr. J. de Hoogh te Wageningen 
fr. C. Hordijk te Delft 
prof. dr. L. Hordijk te Hoogland 
ir. A.Th. ten Houten te Wageningen 
dr. H.J. Hueck te Delft 
prof. dr. E.A Huisman te Puillijk 
ir. Chr.J. Huyskens te Dommelen 
fr. P. Ike te Groningen 
prof.mr. J.H. Jans te A1mere 
ing. RP.M. Jansen te Leidschendam 
dr. fr. J.M.A Janssen te Wageningen 
dr. R Janssen te Amsterdam 
dr. W. Joenje te Wageningen 
ing. L.A.B. de Jong te Boskoop 
prof.dr.fr. J.P.Th. Kalkwijk te Benthuizen 
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ir. J.P.G. van der Kamer te Arnemuiden 
ir. H.N. Kerdijk te Groningen 
drs. W.J. ter Keurtl te Voorschoten 
ir. A Kieatra te Boxtel 
prof.dr. L.H. Klaa8llen te Rotterdam 
dr.ir. A Klapwijk te Bennekom 
ir. F.R Klein te Ouderkerk aId Amstel 
ir. W. Klein te Lochem 
drs. C.E. Kleijn te Maastricht 
drs. RH.J. Klok te Amersfoort 
prof.dr. J.H. Koeman te Wageningen 
ir. B.N. de Koning te Rhoon 
prof.ir. J.H. Kop te Leersum 
dr.ir. I.W. KoBter te Bennekom 
ir. B.G. Kreiter te Putten 
drs. J.W.M. Kuijpen te Berkel en Rodenrijs 
drs. RH.D. Lambeck te Kapelle 
mr. C. Lamben te Opende 
ir. P.H.R Langeweg te 's Gravenhage 
mr.ir. J.AM. van der Lee te Hemmen 
dr.ir. J. Leentvaar te Lelystad 
prof.dr.fr. H.N. van Lier te Kesteren 
dr. H.J. Lindeboom te Den Burg 
fr. L.P.M. LiDBBen te Epe 
ir. J.A. Ltirzing te Rhenen 
prof.mr. D.A Lubach te Lutjegast 
prof. dr. L. Lijklema te Renkum 
C. van Maanen te Wormerveer 
drs. H.RJ. van Maanen te Amersfoort 
prof.dr.ir. F.M. MaaB te Breda 
ir. AD. Maier te Leiden 
W.AS. van Meel te Zwolle 
dr.ing. A von Meier te Nieuw Vennep 
fr. P.G. Meijer te Vught 
mg. W. Meijnen te Utrecht 
ing. J.A. MertenB te Tilburg 
drs. RG. MeB te Leiderdorp 
ir. M.G. Mey te Delft 
fr. N. Molenaar te Bilthoven 
drs. RH.J. Mooren te Arnhem 
dr. L.R Mur te Vinkeveen 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
ir. K. Nije te Amersfoort 
prof. dr. P. Nijkamp te Leiden 
drs. J.P.J. NijBBen te Brielle 
drs. G.M.RA. van Oort te Zeist 
ir. W.A. OOBting te Lefdschendam 
dr. P.F.M. Opdam te Utrecht 
ir. A Paape te Voorschoten 
ing. P.M. Peeten te Haarlem 
It.kol. b.d. W. Pera te Leiden 
ir. P.A.R POBt van der Burg te Oostvoorne 
fr. P. van Rangelrooij te Lefderdorp 
dr.ir. P.E. Rijtema te Wageningen 
prof.dr. J. Ringelberg te Putten 
dr.ir. N.P.H.J. Roorda van EijBinga te Delft 
ing C. Roo. te Apeldoorn 

fr. E.Ph.J. de Ruiter te Nootdorp 
prof.dr.ir. W.H. RulkenB te Wageningen 
mr. D. Samkalden te Amsterdam 
ir. J.B.R van der Schaaf te Apeldoorn 
fr. RP.H.P. van der Schan. te Bennekom 
dr. R Schilt te Hilversum 
ir. P.T. Schure te 's-Hertogenbosch 
drs. AA. Sein te Ede 
fr. D.F. SijmoDB te Amsterdam 
ir. D.L.H. Siebo. te Baambrugge 
dr. bares. C.J.M. Sioet van Oldruitenborgh te Bennekom 
dr. W.A Smit te Denekamp 
drs. J.H. Smittenberg te Irnsum 
fr. K.A.A van der Spek te Amersfoort 
fr. J.C. StaDB te Moordrecht 
fr. J.H.AM. Steenvoorden te Bennekom 
drs. J.W. SteUingwerff te Boskoop 
prof.dr. C.W. Stortenbeker te Arnhem 
fr. T. Teeuwen te Amersfoort 
prof.ir M. TeIB te Eindhoven 
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden 
drs. S.P.1jallingii te Gouda 
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Thorn 
prof.dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam 
prof.dr H.A Udo de HaeB te Leiden 
ir. H. VaeBBen te Zevenaar 
dr. J. Veen te Wenum-Wiesel 
fr. AF. in 't Veld te Warnsveld 
ir. A Verbeek te Ugchelen 
mr. P.J. Verdam te Bilthoven 
ir. J.H.G. Verhagen te Wageningen 
drs. R Verhoef te Schagen 
fr. J.J. Vermeijden te Gulpen 
fr. W.J. VervetjeB te Mfddelburg 
prof. drs. J.AJ. Vervloet te Bennekom 
dr. W. van VierBBen te Bennekom 
ir. J.J. Vinje te Emmeloord 
mr.ing. AH. Vitters te 's Gravenhage 
prof.dr. C.A.J. V1ek te Onnen 
ir. AW. van der VlieB te Zwijndrecht 
dipl.ing. K.P. Vollmer te Rijswijk 
ing. F. van Voorneburg te Apeldoorn 
drs.ing. J.B. VOB te Almere 
dr. N.P.J. de VrieB te Groningen 
fr. P. Vrijlandt te Wageningen 
prof.fr. J.J. van der Vuurst de VrieB te Aerdenhout 
prof.ir. A.F. van Weele te Stolwijk 
prof.mr. J. WeBBel te Noordwijk 
dr. AAE. Wibowo te Amsterdam 
drs. J. Wiertz te Houten 
prof.ir. H. WiggertB te Arnhem 
drs. P. Winkel te Voorschoten 
dr. G. van Wlrdum te Wfjk bij Duurstede 
ir. P.H.J. de Wringer te Leiden 
ir. AJ.A. Zaat te Oegstgeest 
ir. F.J. Zandvoort te Hendrik Ido Ambacht 
prof. dr. J.T.F. Zimmerman te Bergen 
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BIJLAGE 2 

Lijst van personen, die tot nu toe zijn opgetreden als adviseur van de Commissie, 
met woonplaats 

drs. P. van der Aa te Deventer 
dr. Th. G. Aalben te Bilthoven 
drs. W. Altenburlt te Groningen 
dr. J.H. AnthoniAen te Putten 
mr.fr. H.Th. van ABselt te Leiden 
drs. G.J. Baayens te Dwingeloo 
drs. B.M. van Beljma-van Dam te Monnickendam 
fr. S.J. Bennema te Zwolle 
drs. J.J. van den Berg te Dieren 
fr. G. Blom te Wageningen 
fr. S.M. Bodmer-8luls te 's Gravenhage 
ir. D. Boels te Wageningen 
dr.fr. M.M. Boone te Zoetenneer 
fr. A.T. de Borst te Schalkhaar 
fr. AP. Bot te Rotterdam 
fr. F.B.H. de Bree te Wageningen 
R Brink te Wychen 
dr. A.M.H. Brunstln, te Wageningen 
prof. dr. J. Bult te Utrecht 
drs. F.AM. Claessen te Lelystad 
drs. F.H.J.M. Coenen te Enschede 
dr. F. Creutzberg te Den Helder 
fr. E.A.M. Croonen te Amersfoort 
drs. J.P.C. Dleleman te Rotterdam 
drs. R van Diggelen te Groningen 
fr. P. van Dijck te Malle, Belgie 
fr. A.J. van DlJk te Ubbergen 
rnr.fr. L.F. Doorduljn te Leiden 
fr. W.J. van Doorn te Amsterdam 
dr.fr. F. van Dorp te Rfitihof/Baden - Zwitserland 
prof. fr. C.AJ. Duljvenstein te Rijswijk 
fr. P. van Eck te Leiden 
dr. G.T.M. van Eck te Middelburg 
fr. F.H.M. van ElJndhoven te Meerssen 
J.W. Erisman te Utrecht 
ing. J. van Erkel te Dieren 
dr. F.H. Evert. te Groningen 
ing. R Faasen te Dronten 
fr. M.J. Fabery de Jonge te Gorssel 
P.J.P. Farrow te Brummen 
ing. L. Feenstra te Apeldoorn 
drs. E.W.J. Ford te Voorburg 
mr.dr. H.J.AM. van Geest te Nijrnegen 
mr. P.W.A Gelritzen-Rode te Amsterdam 
drs. J. Genie te Nijrnegen 
drs. C.P. Gijsberts te Nijrnegen 
prof.mr. P.C. Gllhuls te Ttlburg 
dr. G. GonggrlJp te Maarsbergen 
drs. AB.M. Gollelink te Oosterbeek 
prof.dr.fr. J. de Graauw te Zoetenneer 
ing. H. Graeber te Nijrnegen 
dr. J.M. van Groenendael te Bennekorn 
lr. J.R GroenhulJse te Bunnik 
fr. H.V.M. Hamelen te Heelsurn 

lr. D. Hambuls te De Bilt 
ing. H. Hanneuen te 's Hertogenbosch 
mr. T.J.M Hanou te Hendrik Ido Ambacht 
fr. G.J. Heij te Driebergen 
drs. A.C.P.M. van der HelJden te 's Hertogenbosch 
drs. R HelJungs te Lelden 
fr. G.J. Hellinga te Enschede 
prof. J. Helsen te Leuven-Heverlee, Belgie 
dr. R Heremans te Vilvoorde, Belgie 
G.F.W. Herngreen te .Utrecht 
mr. R van Heuem te Gasselte 
drs. I.I.M.B. Heuer te Haps 
fr. J.J. Heydeman te Delft 
fr. Y.J.P. Honten-van Santen te Zeist 
drs. T.H.H. Houben te Nfjrnegen 
fr. H. Hulehof te Fluitenberg 
drs. RS. Hulst te Hoevelaken 
C.E. IJsselstein te Oostkapelle 
drs. A.J.M. Jansen te Culemborg 
drs. AL. de Jong te Amstelveen 
H.J. Jongedijk te Wfrdum 
dr. J. Jozi .. se te Apeldoorn 
drs. RH. Kemmen te Wageningen 
fr. W.F.J. Kenten te Vessern 
fr. W.H.A.M. Keysen te Amsterdam 
drs. C. Klick te Zaandfjk 
fr. AG. Klink te Wageningen 
P.G. Klop te Duiven 
fr. M.L. de Knegt te Rotterdam 
dr.fr. M. Kok te Hattem 
fr. J. de Koning te Apeldoorn 
dr.fr. J.AM.M. Kope te Arnhem 
prof.fr. J.L. de Kroes te Hilversum 
Ing. W. Kroodsma te Rhenen 
prof. dr. D.J. Kuenen te Oegstgeest 
dr. Th.W. KulJper te Bellen 
dr. C. K_kernaak te Voorschoten 
drs. P. Lako te Alkmaar 
J. van LangeriJt te Udenhout 
W.C. van der Lans te Ubbergen 
dr. RS.E.W. Leuven te NIJrnegen 
fr. W.E. van Lierop te Hoogland 
ing. AJ. Loa te Gulpen 
ing. S. van Loo te Apeldoorn 
fr. E.A.J. Lulten te 's-Hertogenbosch 
dr. J.W.A. Lustenhouwer te Dlernen 
ing A.G. Meijer te Ernrnen 
mr. F.J. Meijer Drees te Haarlern 
fr. J. Meyns te Halle, Belgie 
dr. F.H. Mischgofaky te Delft 
fr. C.A. Moerman te Huizen 
prof.fr. AG. Montfoort te Wassenaar 
drs. G.A Morel te Bilthoven 
ir. E. Mulder te Ugchelen 
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drs. J.L. Mulder te Ommen 
ir. J.H.C. Mt1Iacblegel te Zeist 
fr. L. van Nieuwenhuijze te Utrecht 
fr. C. NiJhof te Leiden 
J.G. Nip te Wolfheze 
drs. P.A Okken te A1kmaar 
dr. D. OnderdeUnden te Scherpenzeel 
dr. J.M.V. Oomen te Laren 
F.M.L.J. Oorthuya te Zeist 
drs. R W. van Ooatrum te 's-Gravenhage 
fr. RA. Pons en te Leusden 
fr. RJ. Poat te Deventer 
ing. A.H.P.M. Raaymaken te Schiedam 
fr. B. Radema te Rotterdam 
drs. C.C.D.F. van Ree te Voorschoten 
drs. M.J.S.M. Reynen te Buunnalsen 
fr. S. RiemeDB te 's-Gravenhage 
prof. P. Rietveld te Amstelveen 
rnr.ir. C.P.N. van Rijn te Gendt 
fr. H. Rogaar te Wageningen 
fr. F. de Roo te Delft 
drs. N. de RooiJ te Bleiswijk 
drs. J. Rooth te Utrecht 
dr. E.D. de Ruyter van Stevenick te Doorn 
fr. M. Schilperoord te Rotterdam 
dr.fr. T. Schneider te Soest 
fr. RG. Sch61vinck te Bergen 
N.B. Schomaker te Cincinnati U.S.A. 
fr. F.J. Schuurman te Deventer 
prof.dr. W. Seinen te Utrecht 
drs. A.H.J.T. Siepman te VUght 
dr.ir. K.W. Smilde te Haren 
fr. B.L. Stauen te Lelystad 
ing. L. Sterkman te Dordrecht 
ing. G. van der Sterre, Msc, te Arnhern 
fr. P.B.M. Stortelder te Lelystad 
fr. B. Taken te Melick 

fr. H. Teerink te 's Hertogenbosch 
fr. J. Termorahuizen te Bleiswijk 
W.J. Tichelman te Son en Breugel 
fr. F.H. van Tol te Leiderdorp 
dr. W.A.M. den Tonkelaar te Voorburg 
fr. D van der Vall: te Balkbrug 
fr. J.P.M. van Veelen te 's Hertogenbosch 
fr. F. van Veen te Zwartebroek 
ing. H.J. van Veen te Beekbergen 
prof.dr.ir. A. VerruiJt te Zoetenneer 
dr.fr. C.W. Veraluija te 's Gravenhage 
fr. J.L.M. van derVoet te Rhenen 
prof.dr.fr. G.D. Vogela te Nijrnegen 
fr. J.H. Voorburg te Rhenen 
fr. L.J.T. de Vreede te Grave 
dr. H.J.M. de Vries te Utrecht 
prof.ir.drs. J.R VrijUng te Rotterdam 
prof.fr. M.J. Vroom te Wageningen 
drs.ing. P.A. van Vugt te Capelle aid IJssel 
dr. M.J. Wasaen te Haarlern 
drs. D. de Weger te Apeldoorn 
lr. W.G. Werumeua Boning te Oosterhout 
prof. dr. V. Westhoff te Groesbeek 
ir. B.J. Wiekema te Heerde 
drs. S.E. van Wieren te Bennekorn 
drs. F. van Wijland te Woudenberg 
ir. W.T. van Wijk te Leersurn 
ing. E. Wijmenga te Veenwouden 
fr. A.L.J. Wijnhoven te Arnhern 
fr. J.J. van Willigenburg te Amsterdam 
fr. K. de Winkel te Hoogland 
ing. H.S. Wolf te Groningen 
fr. J.W. Wormgoor te Apeldoorn 
C. Worrell te Bilthoven 
ir. E.F.H. van Wouden te Bllthoven 
dr.fr. G. Zeeman te Wageningen 
J.C. Zomerdijk te's-Gravenhage 
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BIJLAGE 3 

Samenstelling van presidium en secretariaat van de 
Commissie voor de milieu-effectrapportage in 1992 

Voorzitter 

Plaatsvervangend voorzitters 

Algemeen secretaris 

Adjunct -secretarissen 

Werkgroepsecretartssen 

Office manager 

Personeelsfunctionarts/ 
Plaatsvervangend office manager 

Bibliotheek-/ documentatiemedewerker 

Applicatie-/ netwerkbeheerder 

Financieel-administratiefmedewerker 

Secretaresses 

Administratief medewerkster 

dr. H. Cohen 

ir. J. van Dixhoorn 
dr. J.Th. de Smidt 
mr. A.A.M.F. Staatsen 
ir. K.H. Veldhuis 
prof.dr.ir. D. de Zeeuw (per 1 jull] 

drs. J.J. Scholten 

drs. M. Buitenkamp 
ir. RI. SeUifers 
J. Oosterhof 

drs. RJ. Bonte (per 1 september) 
dr. N.W.M. van Buren (per loktober) 
ir. M.P.T.M. de Cleen 
drs. M. van Eck 
drs. T. Gorter (per 1 juni) 
drs. RL.J.M. Klerks (tot 1 augustus) 
drs. S.AA. Morel ' 
drs. M. OdUk 
mr. E.M. van Rosmalen (tot 15 juni] 
mr. RJ. Sielcken 
drs. V.C.F. Tersteeg (per 15 november) 

M.B. van der Sluijs-van Bemmel 

J. van Oudbroekhuizen-de Leeuw (tot 1 JOO) 
L. Meijer (per 18 mei) 

M.J.W. van der Raay-Verdonk 

P.A. Roos 

F.M. Sloos-van Doorn 

S.H.C. van den Boogaard (per 150ktoberJ 
A.M. de Bruyn Prtnce 
Y. Haasbroek 
J.W. Hilvering 
M.F.B. Huwae 
P.B.N. Matitaputty 
M. Posthumus 
B. Schipper (tot 15 januartJ 

B. Schouten 

Voorts vernchtten in 1992 secretariaatswerkzaamheden voor m.e.r.-projecten: drs . M.M.C.A. Bense, drs. 
Th.J.M. Klomberg, drs. A.I.G. Roljackers, drs. M.J. Visschers, ir. AJ.M. van Vlerken. 



Voor.t:ltter 

Secretarls 

Bestuursleden 

Advlseurs 

BIJLAGE 4 

Samenstelling van bet bestuur van de Stichttng 
Bureau Commissie voor de milieu-eifectrapportage in 1992 

dT. Ii. Cohe~ (vOorllttcrvan de Commjsslc m.e.r.) 

drs. R. Peters (M1nIsterie van Landbouw. Naluurbeheer en 
Visselij) 

J.A.M. Altcnbul."g (Mlnistelic van Volkshuisvesting, Rulm, 
te)ljke Orcienlng en M111eubeheer) 
Ir. K.H. Veldhms (plv. voorzllter van de Commissic 
m.e.r.) 
ir. J. van DiXh.oom (plv. voorzltter van de Commlssle 
m.e.r.) 

drs. J.J. Scholten (dlrecteur Stichting Bureau Commfssl 
m.e.r.) 
drs. M.. Bultenkamp (plv. directeUT Stlchting Bureau Com
mlssle m.e.r .. ) 



Project 
nummer 

BIJLAGE 5 

Lijst van door de Commissle voor de milieu-efIectrapportage 
in 1992 uitgebrachte adviezen 

ADVIEZEN VOOR RlCH11.1JNEN 1992 

381 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport composterlngsinstailatle 
Boeldershoek 
8januari 1992 ISBN 90-5237-304-3 

387 Advies voor rtchtlijnen voor de lnhoud van het mllieu-effectrapport mestveIWCrkingsfabriek 
Promest II te Zeeland (N.-Br.) 
9 januari 1992 ISBN 90-5237-319-1 

380 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport ultbrelding vuUstort
plaats "Het Friese Pad" te Emmeloord 
13 januari 1992 ISBN 90-5237-321-3 

384 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mllieu-effectrapport ultbreiding Esso 
raffinaderij met hydrocracker 
24 januari 1992 ISBN 90-5237-313-2 

388 Advies voor rtchtlijnen v~~r de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats 't Klooster 
12 februari 1992 ISBN 90-5237-322-1 

393 Advies voor richtlijnen yoor de inhoud van het milieu-effecfrapport mestverwerkingslnstallatle 
Scarabee te Borculo 
14 februari 1992 ISBN 90-5237-331-0 

390 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouwlocaties 
streekplan Utrecht 
20 februari 1992 ISBN 90-5237-336-1 

392 Advies voor rtchtlijnen voor de Inhoud van het milieu-effectrapport warmtekrachtlnstailatie 
(WK-STEG) RoCa-3 te Rotterdam 
26 februari 1992 ISBN 90-5237-329-9 

389 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport distripark Maasvlakte 
2 maart 1992 ISBN 90-5237-324-8 

406 Advies voor rtchtlijnen v~~r de inhoud van het milieu-effectrapport keersluis Ramspol, 
tweede fase 
5 maart 1992 ISBN 90-5237-339-6 

396 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mUieu-effectrapport golfresidentle te Dronten 
9 maart 1992 ISBN 90-5237-332-9 

391 Advies voor rtchtUjnen voor de Inhoud van het m1lieu-effectrapport woningbouw Stadshagen 
(Zwolle) 
16 maart 1992 ISBN 90-5237-337-X 

399 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport baggerberging 
Averijhaven Velsen 
18 maart 1992 ISBN 90-5237-076-1 



395 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport MrBE-Fabrtek Europoort 
20 maart 1992 ISBN 90-5237-334-5 

394 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport slibverbranding 
Noord-Brabant 
24 maart 1992 ISBN 90-5237-341-8 

400 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport vergtsttngstnstallatle GIT 
Midden-Brabant 
26 maart 1992 ISBN 90-5237-344-2 

398 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport mestcompostering Fleuren 
te Middelharnis 
27 maart 1992 ISBN 90-5237-347-7 

402 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport GIT-veIWerking 
Noord-Holland Zuid 
31 maart 1992 ISBN 90-5237-340-X 

401 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport golfcomplex 'Staadegaard' 
te Renkum 
1 april 1992 ISBN 90-5237-122-9 

405 Advies voor aanvullende rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Schiphol en 
omgeving 
8 april 1992 ISBN 90-5237-059-1 

404 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport incinerator Aramide 
Maatschappij Delfzijl 
10 april 1992 ISBN 90-5237-234-9 

403 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afvalveIWerking Veendam 
13 april 1992 ISBN 90-5237-354-X 

407 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport opslag, be- en verwerking 
van chemisch afval te Dordrecht door Ecoservice Nederland B.V, 
13 april 1992 ISBN 90-5237-357-4 

409 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Akzo Pharma Oss 
24 april 1992 ISBN 90-5237-356-6 

413 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport composteerinrichting PROAV 
Rotterdam 
19 mei 1992 ISBN 90-5237-355-8 

411 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouw)ocaties 
partlele herziening streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 
20 met 1992 ISBN 90-5237-307-1 

397 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige mestverwerking 
te Dutven 
22 mei 1992 ISBN 90-5237-358-2 

415 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport baggerspecieberging 
Hansweert 
22 mei 1992 ISBN 90-5237-366-3 

410 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport overlaad- en bewerkings
inrichting voor afvalstoffen te Delft 
25 mei 1992 ISBN 90-5237-353-1 

412 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouwlocatie 
Haarlemmermeer-West 
27 mei 1992 ISBN 90-5237-370-1 
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421 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats ARCG 
9 juni 1992 ISBN 90-6237-379-5 

418 Advies voor rtchtllJnen voor de Inhoud van het milieu-effectrapport ultbrelding URENCO 
Nederland v.o.f. 
9 juni 1992 ISBN 90-5237-368-X 

414 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Open Beerdam 
9 junl 1992 ISBN 90-5237-369-8 

235 Advies voor rtchtlijnen voor de Inhoud van het milieu-effectrapport golfaccommodatte 
De Binnenhof/Wil1em Arntszhoeve Hoeve 
11 juni 1992 ISBN 90-5237-378-7 

419 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport ZUidwestelijke randweg 
(SII/N54) in de gemeente Wateringen 
12 Juni 1992 ISBN 90-5237-377-9 

420 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport HFK-134a fabriek Du Pont 
de Nemours B.Y. Dordrecht 
16 JUni 1992 ISBN 90-5237-365-5 

416 Advles voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Scarabee mestverwerking 
te Kronenberg (gemeente Sevenum) 
18 jun! 1992 ISBN 90-5237-382-5 

423 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Hydrocracker project 
Shell Nederland RaffinaderiJ B.Y. 
24 Juni 1992 ISBN 90-5237-380-9 

427 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Zuidelijke ringweg 
Groningen (rijksweg 7) 
29 juni 1992 ISBN 90-5237-383-3 

425 Advles voor richtlljnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Stadion Amsterdam, 
locatie Burgemeester Stramanweg 
1 juli 1992 ISBN 90-5237-384-1 

417 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het miUeu-effectrapport baggerberging Amertkahaven 
Amsterdam 
6 jull 1992 ISBN 90-5237-390-6 

408 Advles voor richtlijnen voor de lnhoud van het milieu-effectrapPort vuilverwerking 
Aanschoterweg te Barneveld 
10 jull 1992 ISBN 90-5237-393-0 

424 Advles voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport be- en verwerklng van 
chemische afvalstoffen te Moerdijk door Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.Y. 
13 jull 1992 ISBN 90-5237-391-4 

265 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Rijksweg 59, gedeelte 
Rosmalen-Geffen 
14 jull 1992 ISBN 90-5237-399-X 

429 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport warmtekrachtcentrale 
Nijmegen 
21 jull 1992 ISBN 90-5237-397-3 

307 Aanvullend advies voor rtchtlijnen voor de !nhoud van het milieu-effectrapport Rijksweg 14, 
Landsche1dlngsweg/Hubertusviaduct-Landscheidingsweg 
31 jull 1992 ISBN 90-5237-401-5 

430 Advies voor rtchtUjnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Smink te Hoogland 
(Amersfoort) 
31 juli 1992 ISBN 90-5237-398-1 

Bijlage 5, bIz. 3 



431 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Hoogers Chemisch ANal 
te Geldrop 
4 augustus 1992 ISBN 90-5237-403-1 

392 Advies voor aanvullende richtlijnen voor de inhoud van het milieu-elfectrapport Warmte Kracht 
Installatie RoCa-3 te Rotterdam 
21 augustus 1992 

428 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport locatlekeuze atVal
bergtng Helmond-Eindhoven 
31 augustus 1992 ISBN 90-5237-387-6 

433 Advies voor richilijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport bestemmingsplan 
Be1tel-Zuid, gemeente Heerlen (Legoland) 
11 september 1992 ISBN 90-5237-411-2 

437 Advies voor rtchtlijnen voor de 1nhoud van het milieu-efTectrapport opslag, bewaren, be
en veIWerking van (chemisch) afval, oliemengsels en materiaal alkomstig van calamiteiten 
door A. de Jong Gorcum Milieutechniek B.V. te Gorinchem 
11 september 1992 ISBN 90-5237-413-9 

208 Advies voor aanvullende rlchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport reststoffen-
veIWerking Boeldershoek (mestveIWerking) ISBN 90-5237-414-7 
15 september 1992 

438 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport veIWerking fotografische
atValstofTen te Moerdijk 
16 september 1992 ISBN 90-5237-416-3 

442 Advies voor richtlijnen voor de Inhoud van het milieu-effectrapport Flevo Mllieu- en Energiepark 
Lelystad ISBN 90-5237-412-0 
16 september 1992 

434 Advies voor rtchtlljnen voor de Inhoud van het milieu-effectrapport projectstudie A4/A16 
18 september 1992 ISBN 90-5237-415-5 

435 Advies voor richilijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Nooroelijke Kuststrook 
Lelystad 
24 september 1992 ISBN 90-5237-410-4 

436 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-efTectrapport Rijksweg 32, gedeelte 
Haskerdijken-Heerenveen Noord 
24 september 1992 ISBN 90-5237-406-6 

446 Advies voor richtlijnen voor de Inhoud van het milteu-efTectrapport vliegassilo's Maasvlakte 
25 september 1992 ISBN 90-5237-421-X 

439 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats zUidoostelijk 
regio Noord-Holland 
1 oktober 1992 ISBN 90-5237-427-9 

443 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Scarabee mestveIWerking 
teVenray 
2oktober 1992 ISBN 90-5237-424-4 

445 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Scarabee mestveIWerking 
te NedeIWeert 
2 oktober 1992 ISBN 90-5237-425-2 

444 Advies voor rtchtlijnen voor de inhoud van het milieu-efTectrapport scheidings-/vergistings
installatie (PROAV /GEVUDO) te Dororecht 
50ktober 1992 ISBN 90-5237-417-1 
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441 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport A58/ A16 Knooppunt 
Princeville Breda/Prinsenbeek 
8 oktober 1992 ISBN 90-5237-429-5 

440 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport A58 omlegging Etten-Leur 
wegvakken gemeente Rucphen 
8oktober 1992 ISBN 90-5237-430-9 

448 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport oxysmeltoven voor jarosiet
en afvalstofIenverwerking bij Bude1co B.V. te Bude! 
14oktober 1992 ISBN 90-5237-434-1 

171 Herzien advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport COT-minus Havelte 
13oktober 1992 ISBN 90-5237-420-1 

449 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport mestverwerkingslnsta1latle 
Ede 
190ktober 1992 ISBN 90-5237-428-7 

447 Advies voor het toetsingskadervoor het "Natuur- en Ge!uidaspectenonden;oek Luchtmobiele Brigade, 
Eder- en Ginkelse Heide" 
230ktober 1992 

432 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport Interprovinciale Structuur
visie Ede-Veenendaal 
5 november 1992 ISBN 90-5237-405-8 

454 Advies v~~r richtlijnen voor de 1nhoud van het milieu-efIectrapport warmtekrachteenheid 
Galileistraat Rotterdam 
10 november 1992 ISBN 90-5237-447-3 

453 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport golfbaan Mereveld 
13 november 1992 ISBN 90-5237-437-6 

382 Advies voor aanvullende richtlijnen voor de 1nhoud van het milieu-efIectrapport baggerspecie 
deponie Limburg 
13 november 1992 

455 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport zandwinningsproject voor beton
en metselzand in het IJsseimeer/Markermeer 
1 december 1992 ISBN 90-5237-439-2 

460 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport Composteringsinrichting Utrecht 
(AVU) 
1 december 1992 ISBN 90-5237-438-4 

452 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport Uitwijkhaven Weurt 
(gemeente Beuningen 
3 december 1992 ISBN 90-5237-435-X 

457 Advies voor richtlijnen voor de Inhoud van het milieu-efIectrapport mestcompostering HEVECO te 
Grubbenvorst 
3 december 1992 ISBN 90-5237-449-X 

459 Advies v~~r richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport Mestcompostering CNC 
te Moerdijk 
8 december 1992 ISBN 90-5237-440-6 

450 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-efIectrapport Glasverwerking Hetloo 
10 december 1992 ISBN 90-5237-422-8 

458 Advies voor richtlijnen voor de 1nhoud van het milieu-efIectrapport Texaco grondreiniglng locatie 
BoUek 
10 december 1992 ISBN 90-5237-455-4 
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462 Advles voor nchlllJnen voor de InMud van hel mH!cu-cITcclrapport Ullhrcldlng C3-dcponle 
Loswalwcg le Rotterdam 
17dc:ccmbt::r 1992 ISBN 90· 5237-1 

463 Advles Vl)()r richtlljnen voor de tnhoud van het mfltcu-clTcetrnpport RiJks'WCg 73-Zuld Venla -
St.Joosl 
21 d(.'CCmber 1992 ISBN 90-5237-450-3 

461 AdYles voor nchtltJnen voor de: Inhoud van hel mlllcu-elTcctrapport vcrwerktng vcrl'rcsten e.n. 
btJ Exochem en Inter-Che-M Ie lkuningen 
23 december 1992 ISBN 9O-5237-457..() 

456 AdYles voor richtlljnen \1001' de Inhoud van het mfllcu-clTectrapport Natuurontw!kkellng 
iJlIsclmondmg 
30 december 1992 ISBN 90-5237-446-5 
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Project 
numrner 

Bijlage 5 (vervolg) 

TOETSINGSADVIEZEN 1992 

192 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport voor het plan bouw- en sloopafval 
en daarmee te verwijderen bedrljfsafval 1992- 1997 
10 januarl 1992 ISBN 90-5237-306-X 

185 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport zulveringsslibplan van de 
provincle Flevoland 
13 januari 1992 ISBN 90-5237-320-5 

241 Toetsingsadvies over de inhoud van het mil1eu-effectrapport provinciaal aiValstoffenplan 
Flevoland 
14 januarl 1992 ISBN 90-5237-312-4 

255 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats 
Wambachgroeve te Tegelen 
3 februari 1992 ISBN 90-5237-261-6 

353 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport WKC Moerdijk 
4 februarl1992 ISBN 90-5237-328-0 

327 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport kalvergierbewerkingsinstallatle 
te Ede 
18 februari 1992 ISBN 90-5237-220-9 

335 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport grootschalige ferro-. non ferro
en kunststoiVelWerking te Moerdijk 
20 februari 1992 ISBN 90-5237-333-7 

313 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu -effectrapport hogedruk-polyetheenfabrlek 3 van 
DSMGeleen 
28 februarl 1992 ISBN 90-5237-335-3 

298 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport uitbreiding afvalberging Uden 
5 maart 1992 ISBN 90-5237-330-2 

324 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport roosteroven '0' aiValvelWerking 
Rijnmond (AVR) 
5 maart 1992 ISBN 90-5237-342-6 

158 Toetsingsadvies over de Inhoud van het milieu-effectrapport regionaal ontgrondingenplan 
Noordzee 
19 maart 1992 ISBN 90-5237-315-9 

147 Toetslngsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport A30 
31 maart 1992 ISBN 90-5237-338-8 

239 Toetsingsadvies over de Inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding aiValvelWerkings
installatie ARN B.V. 
2 april 1992 ISBN 90-5237-345-0 

354 Toetsingsadvies over de Inhoud van het milieu-efTectrapport tienjarenprogramma afval van het 
AiVal Overleg Orgaan 
23 april 1992 ISBN 90-5237-350-7 
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323 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding recreatiegebied 
nDe Groene Stern Leeuwarden 
27 april 1992 ISBN 90-5237-318-3 

326 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport kalvergierbewerkingsinstallatie 
te Elspeet 
27 april 1992 ISBN 90-5237-352-3 

347 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport heropening AVI Leeuwarden 
28 april 1992 ISBN 90-5237-346-9 

250 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport mestverwerkingsfabriek Promest B.V. 
te Helrnond 
28 april 1992 ISBN 90-5237-343-4 

183 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport A/N48 traject Deventer - Raalte 
28 april 1992 ISBN 90-5237-361-2 

340 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport bedrijventerrein 
Groot Bijsterhuizen 
28 april 1992 ISBN 90-5237-362-0 

329 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport regtonale stortplaats Keeneweg 
te Zevenbergen 
28 april 1992 ISBN 90-5237-363-9 

162 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport Rijksweg A50 Oss - Eindhoven 
8 mei 1992 ISBN 90-5237-360-4 

321 Toetsingsadvies MER slibdroogtnstallatie RI. Oost-Amsterdam 
22 mei 1992 ISBN 90-5237-364-7 

280 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport afValbergtng Schinnen-Spaubeek 
9 juni 1992 ISBN 90-5237-348-5 

363 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport betreffende een inrichting voor 
de opslag en bewerking van bouw-, sloop en andere afvalstoffen en de opslag, be- en verwerking 
van chemische afvalstoffen 'Laagraven' te Nieuwegein 
26 juni 1992 ISBN 90-5237-385-X 

311 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu -effectrapport Golfbaan Herfte - Wythmen te Zwolle 
29 juni 1992 ISBN 90-5237-351-5 

274 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport Zuid-Weststructuur 's-Hertogenbosch 
1 Jull 1992 ISBN 90-5237-389-2 

225a Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport AVI-Moerdijk 
2 jull 1992 ISBN 90-5237-376-0 

318 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats Gulbergen 
(Mierlo/Nuenen c.a.) 
10 jull 1992 ISBN 90-5237-392-2 

254 Toetsingsadvies over het MER ontgrondlng en (her-)inrichtlng in het gebied Stevensweert, Ohi: 
en Laak 
10 jull 1992 ISBN 90-5237-372-8 

256 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport afValverwerkingsplaats 
Mldden-IJssel, gebied Ramelerveld, gemeente Raalte 
10 jull 1992 ISBN 90-5237-388-4 

332 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats 
Skinkeskans te Leeuwarden 
13 jull 1992 ISBN 90-5237-327-2 
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240 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1l1eu-effectrapport Rijksweg 61 Ter Hole - Terneuzen 
7 augustus 1992 ISBN 90-5237-374-4 

279 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lIeu-effectrapport grootschalige dempingen Waal
/Eemhavengebied met mijnsteen 
25 augustus 1992 ISBN 90-5237-409-0 

034 Toetstngsadvies over de inhoud van het m1l1eu-effectrapport Pak Mun dam Thailand 
31 augustus 1992 

287 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lIeu-effectrapport 380kV-hoogspanningslijn Meeden-Eems 
3 september 1992 ISBN 90-5237-408-2 

351 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lIeu-effectrapport golfbaan en verblijfsrecreatle 
'de Eesveense Hooilanden' te Steenwijk 
23 september 1992 ISBN 90-5237-386-8 

299 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport woningbouwlocatle Amersfoort 
24 september 1992 ISBN 90-5237-407-4 

333 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport uitbreiding afvalstortplaats 
'Hollandse Brug' te Naarden 
50ktober 1992 ISBN 90-5237-426-0 

358 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lIeu-effectrapport structuurschema eiektriciteits
voorztentng 
6oktober 1992 ISBN 90-5237-400-7 

296a Toetsingsadvies over de inhoud van het MER Hycon-insta!latie Shell Nederland Raffinaderij B.V. 
7oktober 1992 ISBN 90-5237-431-7 

305 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lIeu-effectrapport uitbreiding centraal afval
verwijderingsbedrijf West-Friesland 
9 oktober 1992 ISBN 90-5237-396-5 

374 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lieu-effectrapport drooginsta!latie stapelbare mest 
Vefinex Gemeente Zeeland 
9 oktober 1992 90-5237-404-X 

379 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport katalysatorberging DSM 
12oktober 1992 ISBN 90-5237-433-3 

400 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lieu-effectrapport vergistingsinstallatie GFT-afval 
Midden-Brabant 
230ktober 1992 ISBN 90-5237-432-5 

277 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1lieu-effectrapport uitbreiding capac1teit stort
plaats Spinder 
29 oktober 1992 ISBN 90-5237-423-6 

295 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1l1eu-effectrapport baggerspeciebergingslocatle 
Ketelmeergebled Ie fase 
29 oktober 1992 ISBN 90-5237-373-6 

181 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1l1eu-effectrapport Baggerspecieplan 1993-1998 provincie 
Noord-Holland 
13 november 1992 ISBN 90-5237-441-4 

396 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1l1eu-effectrapport Golfresidentie Dronten 
18 november 1992 ISBN 90-5237-436-8 

357 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport Slibdrooginstallatie Beverwijk 
27 november 1992 ISBN 90-5237-454-6 
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343 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport Woningbouwlocatie regio Nljmegen 
1 december 1992 ISBN 90-5237-375-2 

341 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport en Aanvulling daarop Oostboog-Flevolijn 
2 december 1992 ISBN 90-5237-381-7 

414 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport Open Beerdam 
4 december 1992 ISBN 90-5237-453-8 

409 Toetsingsadvies over de inhoud van het m1Ileu-effectrapport Akzo Pharma Oss, locatie II 
8 december 1992 ISBN 90-5237-451-1 

330 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport Betuweroute 
10 december 1992 ISBN 90-5237-445-7 

348 Toetsingsadvies over de inhoud van het milleu-effectrapport Uitbrelding Esso Raffinaderlj met 
Hydrocracker 
16 december 1992 ISBN 90-5237-458-9 

228 Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport AiValverwerkingsinrlchting Landgraaf 
(AVIL) 
22 december 1992 ISBN 90-5237-456-2 
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Project 
nummer 

Bijlage 5 (vervolg) 

ADVIEZEN OVER BET VERZOEK 01111 ONTBEFFING VAN DE 1IoI.E.R.-PLICBT 1992 

422 AdVies over het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht voorwaterlnjectle c;l.oor cle NAM 
In Borgsweer 
26mei 1992 

426 Advies over het verzoek am onthcfftilg van de m.e.r.-plicht voor watertnjectte door de NAM 
In West-Nederland 
26 met 1992 ISBN 90-5237-371-X 
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BIJLAGE 6 

Overzicht van procedures: stand van zaken per 31 december 1992 

LEGENOA: I 

Project 

= niet onder wettel1Jke m.e.r.-plicht gestart 

= onder wettelijke m .e.r.-pUcht 

= (voorloplg) gestopt 
= tljdens lnterlm-beleld [tot mel 1986J 

MER uit-voor

over

leg 

toet

sing 

be

sluit voe-

101 Oeververbinding Rotterdam (2e Benf"lux) ............ . _t ~~~:t:~:::::~t::I:f: ::::::::::::I::::::~~::~::i iiti~mm 

Blankenburgtunnel ........................................... .. - - - -

102 Baggerspecieberglng [Slufterdam)........................ :;:::::.:~::l ::::~:Iftt::::t i:::;;:~r::;:::@ 

103 GreveUngenmeer zout of zoet.. .. ....... .................. . 

105 Strandvlakte IJmulden .. ... ......... .......... ......... .. ... . 

107 

109 ZUiverlngssl1bplan Zuid-Holland .. ...... . .. .. .. ......... .. 

III C, -deponie op de Maasvlakte ............................ .. 

112 Amsterdam Nieuw-Oost.. .................. ................ .. 

112a Amsterdam Nieuw-Oost eerste fase .................. .. 

113 Provinciaal afvalstoffenplan Orenthe .................. . 

114 Westerschelde oeververbinding ........................ .. . 

115 Gasontzwavelingsinstallatle Emmen J J .. .............. . 

116 Geluidhinderrecreatle Breda ............................. . 

117 Afvalstortplaats Midden-IJ ssel'I ... ; .. ... ............... . 

118 Kampeer-/watersportcentrum Broekerhaven' J .. .. 

119 Ontgrondingenplan Noord-Brabant .. .. .... .. .. .... .. .. . 

120 Uitbreiding luchthaven Maastricht .................... . 

Nader rapport ................................................... .. 

Aanvullend MER ............ .......... .. ............... .. .. ..... . 

Milieu -invloedenrapport (MlR). 

2 Ott project vindt zijn vervolg in project 256. 

3 Besloten geen uitvoering te geven aan voomemen. 

____ J 

-----------

ring 

evalu

atle 



Project 

121 Luchtscheiding/mengstation Ommen 'I ............. . 

voor-

over

leg 

MER toet

sing 

be

sluit 

123 Opslag en velWerking radioactief afval ................ . ___ _ 

Locatiegebonden (PZEM-terreinJ .......................... ___ _ 

uit-

voe-

ring 

evalu

atie 

Locatie Sloe ......................................................... ___ _ _ • 

125 Baanverlenging luchthaven Eelde.. .. ........ .. ... ... .. . _ _ _ J 

126 Dollarthafenprojekt Emden' I........................ ....... t~~!:8i~;~ [mj~:ill)rim U:;U 
127 Rijksweg 35/36 Zwolle - Almelo (- Vriezenveen} .. .. _ .. 

128 HELP Melderslo .................................................. . _ iIII _ ~ IE 
129 (Dubbel) eenheidsoefenterrein 'De Haar· ............. . . __ 

130 AfValstortplaats 'De Dolten' (Nijehaske} ................ __ 

131 Rijksweg 57 op Walcheren .. . ... ... ...... ............ ....... . _ _ .J 
132 Rijksweg 16 bij Rotterdam·I ............................... _ .J 
133 Nadere regelen olielozing offshore mijnbouw ........ __ 

134 Stort zuiveringsslib Slufterdam ............................ __ 

135 Hemwegcentrale-8 Amsterdam... .............. .... ...... . __ 

136 AfValveIWerking stadsgewest Den Bosch............ . _ .J 
137 Ondergrondse opslag radio-actiefafval.............. .. . iiiiiii J 

138 Eenheldsoefenterrein 'Groote Veld·...................... _ .J 
139 Amer-9 kolencentrale Geertruldenberg ................ ____ .. 

140 ProvinciaalafvalstoffenplanNoord-Brabant'I ...... ____ _ 

141 Hogesnelheldsspoorlijn Parijs - Amster<iam........ __ .. 

142 Stormvloedkering Nieuwe WateIWeg ... ... ... ........... _ _ _ • 

143 AfValberging IDF TIofine..................................... _ "J 
144 Ultbreiding natuurpark 'De Efteling·.................... __ .. 

145 Kolenreststoffenberging Flevocentrale .................. _ .J 
146 Provinclaai afvalstoffenplan Noord-Holland .......... ____ _ 

4 Milieu-invloedenrapport (MIR). 

5 Toetsing 'Zusammenfassende Umweltuntersuchung·. 

6 Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel van de m.e.r.-procedure voor het Integraal Plan Noord

rand Rotterdam (project 247). 

7 Geen evaluatie voorzlen. 
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Project voor

over

leg 

MER 

147 Rijksweg A30 / Recreatleplas ·Maanderbroek· ...... - -

148 Verbranding zulveringssl1b Oost-Brabant·] .......... - -

149 Zoutwaterloztng op de Eems ............................... . 

153 

154 

155 

156 

157 Oppervlaktedelfstoffenwlnning IJsselmeer ............ - .. 

toet

sing 

158 Reglonaal ontgrondlngenplan Noordzee.......... .... - - -

be

sluit 

159 Provinciaal afva1stoffenplan Limburg ................... ___ -

160 WaterbeheerVeersemeer .................................... - - -

161 Keersluis Ramspol·] ........ ................................... . ----
162 Rijksweg A50 ....................................................... - --
163 Stortplaats Heiloo.............................................. - - -

165 AfvalvelWerkingsinstallatle-West Amsterdam ....... - - -

166 Golfbaan 'De Utrecht' Hilvarenbeek ..................... - - -

167 Centrale sl1bverbranding Zutphen ...................... . _"J 

uit-

voe-

ring 

168 Golfbaan Lochem ................................................. - --_ .. 
169 AfvalvelWerkingslocatle ARCG/Westerkwartler I • J _ .J 
170 Westrandweg/Hoofdwegen regio SChtphol.. ....... ... - - - -

171 COT-minus Havelte ....................................... ..... - • 

172 Stadsgewestpark Noorddijk Grontngen ........ .. .. .... - - - -

173 Polypropeenfabrlek DSM Geleen....................... .. - - - -

174 HELP Baarderadeel.. ........ .... .. ............ .... .. ... .... .. . II 
175a Dieplnfiltratle NAM in Zuidoost-Drenthe.......... .. . - - -

176 AfvalveIWijdering Zuidoost-Brabant (STAZOB) ... .. - - - -

177 Afvalstortplaats reglo Arnhem ............................. - - - -

8 Procedure Is gestopt; zle verner onder project 394. 

9 Dit project vindt zlJn vervolg in project 406. 

10 Dit project is opnleuw gestart onder projectnummer 421. 
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evalu
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Project 

179 Afvalstortplaats Velsen ......... ........... ... .... .... ... ..... . 

ISO Toerlstisch/recreatleve inrlchting 'Neeltje Jans· .. . 

181 Sltbplan Noord-Hol1and ..................................... . . 

182 AfvalvelWerktngsinrichting Zuid-Hol1and west ... . 

183 Wegverbinding Zutphen - Deventer - Raalte ........ . 

184 Afvalberging Uckebaert ..................................... . 

185 Zuiveringslibplan Flevoland .................... . ..... . .. ... . 

186a Golfbaan 'Het Zelle' Hengelo ................ ..... ......... . 

voor- MER 

over-

leg 

-_ .. 
toet

sing 

-------_ .. 

be

sluit 

------------

uit-

voe-

ring 

187 Afvalstortplaats Nauernasche polder Zaanstad .. . -----
188 Shredder Zaanse Schroothandel b.v ... .... .. . .. ... ... . --
189a Golfbaan Heinenoord ........................................ . --
190a MestvelWerking Kronenbergerheide te ISe'lI'er.IUDIl .. . I--
191a Golfbaan 'De Witdonk' Meijel/Roggel. ... ..... .. ....... . 

____ J 

192 Plan bouw- en sloopafval Zuid-Holland .............. . ----
193 Provinciaai afvalstofIenplan Utrecht. ................. . ----
194 Golfbaan 'Sybrook' Enschede ..... ........................ . -----
196 Golfbaan 'Scherpenberg' Apeldoorn ........... ... ... .... - - - -

198 AfvalvelWerktngsinrichting WiJster ....................... - - - -

199 Diepinfiltratie Overveen ...................................... . ---
203 Golfbaan Zeddarn ............................................... . ----
204 Golfbaan Anilbt Delden .......................... .. ........... . 

__ "J 
205 Vetrech-installatle zuiveringssltb Apeldoorn ........ - - - -

207 Kolenvergassing Buggenum .. .................. ........... .. - - - - .. 

208 ReststofIenvelWerking Boeldershoek' 'I ............. . --_ .. 
209 Draaitromrneloven-9 biJ AVR-chemie ................. . -----
210a Golfbaan ROsnllalen ............................................ . -_ .. 
211 Composteerinrlchting Anilersfoort ....................... . ----

evalu

atie 

11 De m.e.r. wordt uitgevoerd in twee rasen. Voor de tweede rase wordt het MER momentee1 opgesteld. 
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Project voor-

over

leg 

MER toet

sing 

be

sluit 

212 AfValstortplaats ZOetenneer-Noordwest ................ - - - -

uit-

voe-

ring 

215 AfValstortplaats Derde Merwedehaven .............. .. . - - - - -

216 COTEnnelo-Noord .............................................. - .] 

217 Industrlezandwinningsplan Gelderland, fase 2 .... - - - • 

218 Themapark 'Diamonda' Lelystad .......................... - - - • 

219 Berging miJnbouwreststoffen NAM ....................... - .] 

220 Verdringing Mg-houdende pekel zoutcavernes .... . 

_.] 
221 COT/EOT Oirschot .............................................. - -222 Eudrodr6me Arnhem (Huissenj............ ............... - -

223 AfValstortplaats Weert............ ...... ............ .......... --

224 AfValstortplaats Linne/Montfort.. .......... .............. - -

225 AfValverwerkingslocatie Moerdijk.... .................... - • 

226 Baanverlegging circuit Zandvoort .. ........ ... ...... ... .. !lim:: IlllIm::u E:::::::::ml _ 
227 Bergingjarosiet bij Budelco ........... ....... ........... .... - - - - • 

Verwerking jarosiet bij Budelco ' .] .. ................. .. .. ---
228 AfValstortplaats Landgraaf ................................... - - -

229 Composteerinr./overlaadstatlon Purmerend........ - - -

230 DOP OOst-Abtspolder .......................................... - - -

231 WoningbouwlocatiePunnerend .. .... ............. ........ - - -

232 Sporenuitbreiding Zwolle - Amersfoort.. .............. . - .. 

234 Sportcentrum Oisterwijk..................................... - .. ] 

235a Golfbaan Willem Arntszhoeve te Zeist. .............. .. --
236a Shredder Born ..................................................... - - - -

239 Uitbreiding ARN Beuningen ................................. - - - -

240 --
241 -243 

12 Procedure is gestopt; zie verder onder project 448. 

13 De m.e.r. wordt uitgevoerd in twee fasen. Van de eerste fase is het MER getoetst. 
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Project voor- MER toet- be- uit- evalu-

over- sing slult voe- atie 

leg ring 

244 Shredderlnstallatle ·s-Gravendeel.. .................... . 
.. - - -245 Mestverwerldng Dordrecht. ............................... . .. - .1 

246 HELP Baarle-Nassau .... ...... ...... .. .............. .. .. ..... . 
. - - - .. [I 

247 Integraal pIan noordrand Rotterdam ................. .. 
. - -248 Landelljke rtchtlljnen baggerspecledepots .......... . - - .. 

249a Mestcomposterlng CNC te Milsbeek .................. .. - - - • 
250 Mestverwerldng 'Promest' Helmond ................... . .. - - • 
251 Locatlekeuze afValverwerldng West-Brabant ...... . 

.. - - - - - I 
252 Grondreinigingsinstallatle Broerius ................... . .. - .. 
253 Industriezandwinning Geertjesgolf (Gld.) ........... . .. - • 
254 Stevol-ontgrlndingen ......................................... . 

.. - - - • 
255 Afvalstortplaats Wambach-groeve ...................... . 

. - - - -256 AfvalverwerldngsinstallaUe Ramelerveld ............. . 
. - - -257 Golfbaan 'Euverem' Valkenburg (L.) ................... . 
. - - - • 

258 Uitbreiding Eemscentrale .......... ...... ...... ...... .. .. .. .. 
. - - - - • 

259 Shredder te OOsterhout .................................... .. 
. - - "1 

260 Bedrtjventerrein Helerhoeve te Venlo ................. .. .- - - - I 
261 Herontwikkellng haven SCheveningen ............... .. - • 
262 Compagnlesoefenterrein Weerterhelde ............... . - .1 
263 Ethylbenzeen-/styreenfabriek Dow Benelux ........ 

. - - - - - I 
264 Structuurschema Groene Ruimte ........... ... . .. ...... . - - I 
265a Rijksweg 59. gedeelte Rosmalen - Geffen ............ . -266 Baggerspecleverwerldng Ecogrind Dordrecht.. .... . 

. - • 
267 Grnan-. gras- en mestdrogertj PIanta Koea ......... . 

. - • 
268 Golfbaan waterwtngebied 1llburg ........... ... ....... .. . .-- - -269 RiJksweg 58. gedeelte SchoondiJke - Sluts ........... . - - - -270 Golfresort Sterna te Bergen .... ...... ............... .... .. .. .- - - .. 
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Project voor-

over

leg 

MER toet

sing 

be

sluit 

271 Logistlek park Ossendrecht.... .... ......................... _ iii I H iimm I II 
272 Nieuwbouw Elektrolyse Aluminium Delfzljl B.V... - .. ] 

273 Uitbreldlng energiecentrale Maasvlakte............... - - - I] 
274 Zuidwest-structuur 's-Hertogenbosch - Vught.... - - 1 
275 380kV hoogspannlngsleldlng Zwolle - Meeden..... - .] 

276 Locaties berging baggerspecle Zuld-Holland........ - -

277 Stortplaats Spinder. ............................................ - - -

279 Mijnsteendemplngen Waal-/Eemhaven R·dam .... . ---280 Afvalberging SCbinnen/Spaubeek .... ........ ..... ....... - --281 Afvalverwerking Oost-Veluwe (Wilp).................... - - - 1 

uit-

voe-

ring 

282 Archeologisch themapark Archeon te Alphen ..... . 

____ I 

283 Stortplaats Hoge Nespolder te Zwijndrecht.. ......... - -284 Compostfabrlek Noord-Limburg ........................... - -

285 Huisvuilcentrale AVI Boekelermeer Alkmaar ........ - - -

286 Diep1nftltratie Zuid-Holland ................................ . --287 380kV hoogspanningslijn Meeden - Eems ............ - -288 Buisleidlng Waddenzee ........................................ - .. 

289 Golfbaan Gendersteijn (Veld hoven c.a.)............... - - -

290 Beleidsplan Drlnk- en Industrlewatervoorzlenlng. - -

291 Tweezijdlg gebruik Zwanenburgbaan Schlphol" .. ] 

293 Zandwinning en hercultivering te Kekerdom....... . - ] 

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

295 Bergingslocatie baggerspecle Ketelmeergebied ' • J. - - -

296 Modificatie raffinaderlj Shell Pernis' • J .... ........... .. - -] 

296a Hycon-lnstallatie raffinaderlj Shell Pernis............ - -

297 Filterpers en lWZi te Heerenveen ....................... .. ---
298 Uitbrelding stortplaats Uden .............................. .. - -

14 Deze procedure wordt voortgezet als onderdeel van de procedure voor Schiphol en omgeving (334). 

15 De m.e.r. wordt uitgevoerd in twee fasen. Van de eerste fase Is het MER getoetst. 

16 Dit project vindt zijn vervolg in de projecten 296a en 423. 
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Project voor-

over-

leg 

299 Bouwlocatle AmersCoort .................. .. ............ .... . .. -
300 Corrldorstudie Amsterdam - Utrecht ................ . ... -

. -
... -301 Regionale grofvuilstortplaats zuidwest N-Holland 

305 Afvalverwijderingsinrichting Wieringenneer ....... 

306 Herontgronding en (her)inrlchtlng gebied Osen .. .. -307 Rijksweg 14, Verlengde Landscheidingsweg ...... . .. -308 Baggerspeciedepot Hollandsch Diep .......... ........ . 
.. -

309 Provinciaal ontgrondingenplan Limburg ............ . .... 
310 Beleidsplan baggerspecie Gelderland .... ........... .. .. all 
311 Golfbaan Herfte - Wijthrnen te Zwolle ............... .. 

.. -
312 Composteringsinrichtlng Alphen aId Rijn ......... . 

.. -
313 Polyetbeenfabriek DSM ..................................... . 

.. -
314 SHbontwatering oostelijke mijnstreek ............... .. .. -315 GFr-composteerinrichting Moerdl:Jk ................. .. .. -316 PAP Friesland ................................................... .. 

. -
317 Golfterrein 'Aerwinkel', tweede Case .................. .. .. -
318 Stortplaats 'Gulbergen" '] ................................ .. .. -

MER 

-.. 
• -• --
-.. --• -gJ -319 DestillatieCabriek Matex Europoort .. .................. . 

_J 
.. 

320 Mestoverslag Wanssum ...... .... .................. ...... ... . 
. -

321 Slibdrooginstallatie RI.-Oost Amsterdam ......... .. 
.. -

322 Uitbreiding Afvalverwerking Botlek (AVE) R'dam . 

323 Recreatlegebied 'De Groene Ster' Leeuwarden ..... 

324 Nieuwe roosteroven AVR Rijnmond te Rotterdam 

-
. -.-

325 Kalvergierbewerkingsinstallatie Putten ............... . -326 Kalvergierbcwerkingsinstallatie Elspeet ............. .. -327 Kalvergierbewerkingsinstallatie Ede ................... . 
. -

328 Kalvergierbewerktngsinstallatie Barneveld .......... . -

• ---• • -• 

toet- be- uit-

sing sluit voe-

ring 

- 1-

-

- - • 
- - -118 -
1--
• 1- .. 
• 

17 Het MER wordt in twee Casen getoetst. De eerste fase is voltooid, de tweede fase voigt in 1993. 
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Project 

329 Stortplaats Zevenbergen ..................................... . 

330 Goederenspoorlijn R'dam - Zevenaar - Duitslnd .. . 

331 Provinciaai Afvalstoffenplan PAP Gelderland ...... .. 

332 Stortlocatie 'Sldnkeskans' Leeuwarden .............. .. 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 Bedrtjventerrein Wijchen/Nijmegen .. .................. . 

341 Aanleg Oostboog Flevolijn .. ............... . .. .. ............ .. 

343 Woningbouw 'Over Betuwe' regio Nijmegen ......... . 

344 Composteringsfnrtchting Espel.. ........................ .. 

345 Vernieuwing slibverwerkingsinstallatie Mierlo .... .. 

voor-

over

leg 

MER 

346 Noordoosttangent TIlburg...................... ...... ........ - .. 

347 Heropening AVI Leeuwar'den (O.L.A.F.) ................. - -

348 Bos en Golfte Vries (gem. Assen) ......................... -

349 Afvalverbranding Zuidoost Nederland.................. - Ia 
350 Overslagstation Venlo .. ... .. ................... .. .............. - .. 

351 Verblijfsrecreatie en golfbaan Steenwijk .............. . - • 

352 Locatiekeuze baggerdepot Hollandsche IJssel.. .. ... - I 

toet

sing 

be

sluit 

---

• 

353 Gasgestookte warmte/krachtcentrale Moerdijk. ... - - -

354 Tienjarenplan Afvalstoffen AOO ......................... .. - mum .. -
355 Afronding omleggfng Nistelrode ............................ - ] 

356 Rijksweg 34/37 Hoogeveen - Duitse grens .......... .. - • 

Bijlage 6, bIz. 9 

uit-
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Project voor- MER toet- be- ult- evalu-
over- sing sluit voe- alic 

leg ring 

357 Slibdrooginstallatle Beverwijk ....... .. ..... ........ ...... . .- I 
358 Structuurschema Elektricfteitsvoorziening ........ . 

.. - - I- I 
359 Schrootverwerkingsinstallatle Kootstertille (Fr.) .. 

.. - -360 Rijksweg 15 Hessen - Duiven ............................. . 
. - • 

361 GFT-composterlngsinrlchtlng Rijnmond ............ . 
.. - ] 

361a GFT-vergistlngsinstallalie Rijnmond ......... ........ . . •• 
362 Wooingbouw Enschede-Glanerbrug ........ .. , ........ . 

. - • 
363 Afvalopslag/bewerking 'Laagraven' Nieuwegein .. . 

. - -364 Draaitrommeloven (DTO)-10 bij AVR ........ ........ . 
.. - - I. 

365 Warmte/krachtlnstallatie UNA Diemen ............. .. .-- I 
366 Binnenduinrandzone Hollum - Ballum .............. . 

.. -
367 Composteringsinstallatie Midden-Zeeland .......... . 

. -
368 Waterrecreatiegebied Emmen-Zuid ................... .. 

. - ~ 
369 Slibverbrandingsinstallatie Shell ... . , ................... . 

. - .] 
370 Masterplan Harlingen ........................................ . 

. - I 
371 Polymeerfabriek Shell Moerdijk. ...... ........ .......... .. . 1] 
372 Infiltratie Maaskant .. ............... ... ...................... .. 

. - I 
373 Ondergrondse gasopslag Norg ............................ . .-·111 
374 Drooginstallatie stapelbare mest Veflnex ........... .. 

. - - -375 PAP-III Zeeland ................................................. .. .--376 Berging chemisch afval stortplaats Bovenveld .... . 

. - • 
377 Golfbaan 'Zuidpolder' te Veen (gem. Eemnes} .... .. 

. - I 
378 GFT-eomposterlngsinrichting Duiven ................. . 

. -
379 Katalysatorberging DSM Geleen ........................ .. 

. - - - I 
380 Vuilverwerkingsbedrijf Noordoostpolder e.o ........ . ... 
381 GFT-composterlngslnrlchting Boeldershoek ...... .. ... 
382 Baggerspeciedeponie Limburg ........... ....... .. .. .. .. .. . 

. - • 
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383 

384 

385 Integraal stadsrandmodel Beers/Cuijk ............... . 

386 GFT-composteerinstallatle Utrecht ..................... . 

387 

388 

389 Distrlpark Maasvlakte ... . ............... ..................... . 

390 Woningbouwlocaties streekplan Utrecht ........... . 

391 Woningbouwlocaties Stadshagen Zwolle ............ .. 

392 Uitbreiding elektrlctteitscentrale RoCa-3 R·dam .. . 

393 Scarabee mestverwerkingsinrichting Borculo ...... . 

394 Slibverbranding Noord-Brabant ......................... .. 

395 MTBE-fabrlek Nerefco in Europoort .................... . 

396 Golfresidentie Dronten ...................................... .. 

397 Grootschalige mestverwerking Duiven ............... .. 

voor-

over

leg 

398 Fleuren Compost Middelharnis ............................ -

399 Baggerbergtng Averijhaven Velsen ........................ -

400 GFT-vergistlngsinstallatie Midden-Brabant TIlb .. 

401 Golfcomplex Staadegaard Renkum (Gld.) .......... .. 

402 Compostertngsinr. Noord-Holland-Zuid A·dam .... . 

MER 

403 Afvalverwerking Veendam ........................ .... ........ - -

toet

sing 

• 

404 Incinerator Aramtdemaatschappij Delfzijl.. ........... - - • 

405 Gebruik Zwanenburg-/Kaagbaan SChiphol... ....... - I 
406 Keersluis Ramspol, tweede fase ..... ...................... - • 

407 Opslag/verwerking chemisch afval Dordrecht...... -

408 Stortplaats Aanschoterweg Barneveld.................. - I 
409 Akzo Pharma Oss, Locatie II ................................ -
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410 BFI overlaad/bewerkingsmr. alValstofl'en Delft.. .. .-
411 Woningbouwlocatie Zaanstad ................ .. .. ........ . 

. -
412 WOningbouwlocatie Haarlemmermeer-West ........ .. -
413 Composteerlnrichtlng PROAV Rotteroam. .......... . 

. -
414 Open Beeroam Rotterdam ................................ .. .. -
415 Baggerspecleberglng Hansweert ........................ .. 

. -
416 Scarabee mestverwerkingsinrlchtlng Sevenum .... 

. -
417 Baggerberging Amerikahaven Amsterdam .......... . ... 
418 Uitbrelding UCN Urenco ....... ............. ...... .......... . .. 
419 S11/N54 ZUldwestelijke Randweg Wateringen .. .. -420 HFK-fabrlek Dordrecht ..................................... .. -421 AlValverwerking ARCG Gron./Westerkwartler ... .. -423 Shell hydro cracker Pernis ................................. .. 

. -
424 AlValstoffenterminal Moerdijk (ATM) ................ .. 

.. -
425 Stadion Amsterdam ................. .. ............... . .. ..... .. 

427 ZUideliJke Ringweg Groningen (Rijksweg 7) ......... 

428 Locatiekeuze alValberging Helmond/Eindhoven .. 

429 Warmtekrachtcentrale NtJmegen (EPON} ........... .. 

430 Stortplaats Smink Amersfoort ........................... .. 

431 Chemisch alVal Geldrop .................................. .. .. 

432 Interprovinciale S1ructuurvisle Ede/Veenendaal. 

.----
. -... ... 

433 Bestemmlngsplan Beitel-Zuld te Heerlen ............ . "J 
434 Tracestudie A4/ A16 ........................................... . .. 
435 Noordeltjke kuststrook Lelystad ........................ .. 

. -
436 Rijksweg 32 Heerenveen ........ .. ........................... . -437 AlValveIWerktngsinrlchtlng De Jong Gorcum ...... . 

. -
438 Chemlsche alValverwerktng Argentla Moerdljk. .. .. ... 

MER 

• • I 

• -
• 
II 

• • • I 

-I 
I 
I 

I 
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439 Stortpiaats zuidoostelijke regio Noord-Holland ... .... 
440 A58 OInlegglng Etten-Leur .. ...... .. ...... .......... .. .... . 

.. - • 
441 A58/ A16 Princeville Breda/Prinsenbeek .......... .. .. - • 
442 'Flevo' milleu- en energiepark Lelystad .............. . .. -443 Mestverwerldng Scarabee Venray .................... .. ... - • 
444 Afvalscheidings-/vergisttng Dordrecht ........ .. ... . . .. -445 Mestverwerldng Scarabee Nederweert .. .... .. ...... .. .. -446 Vliegassilo's Maasvlakte ..... .............................. .. .. -
447 Luchtmobiele Brigade Eder/Ginkelse heide ...... .. 

.. - • 
448 Budelco jarosiet/afvalstofTenverw. Budel .......... .. 

. -
449 Mestverwerldngsinstallatie Ede ........................ .. .. -
450 Glasrecyclinginstallatie Heiloo .......................... .. -451 Oevergrondwaterwinntng Langerak/Lexmond .. .. .. - • 
452 Uitwijkhaven Weurt .. ....................................... .. .. .. 
453 Golfbaan Mereveld .. ......... .. . .. ...... ... ... ......... .... ... . .. .. 
454 Warmtekrachteenheid Rotterdam .. .......... .......... . .. 
455 Zandwinning Westvaarders Wadden .. .... ... .. ...... .. -456 Natuurontwikkeling IJsselmonding .. ......... .. . .. ... . .. .. 
457 Mestcomposterlng Heveco Grubbenvorst.. ........ .. .. .. 
458 Grondreinigingsinstallatie Texaco Botlek .......... .. .. 
459 Mestcomposterlng CNC Moerdijk ....................... . .. 
460 GIT-composterlngsinstallatie AVU Utrecht .. .. .. .. . .. 
461 Verwerldng verfresten e.a. Beuningen ...... .......... . .. 
462 Wijziging C ,-deponie Loswalweg Rotterdam ....... . .. 
463 Rijksweg 73 Venlo/Maasbracht.. ...... .................. . .. 
464 Warmtekrachtcentrale Swentibold Geleen .......... . • 
465 GIT-composteerinstallatie Lage Weide (AVR) ....... • 
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466 Chemlscbe afvalvcrwerking TCR R·dam-Bollek. ... •• 
467 Locatlekeuze afvalberging ZW.-Midden~Utrecht .. . •• 
468 Scheidingsinstallatle Hoog Zestienhoven ............ . •• 
469 Orondre~installaUe B8N te Wcert ............ .. . • 
4-70 Sccunda.l.re weg 8205/8210 .... ............ ... ... ......... . •• 
471 OoUbaan Tetcringen .......................................... .. • 
472 Loswal in de Noordzee voor baggerspecie ........... , . • 
473 OFT -composteetinrlchting Maastricht. ............. ,,, •• 
474 Chemlsch afval A1V Drachten ... ......................... . •• 
475 Kemenergiecentraie Dodewaard ....................... , .. •• 
476 Recreatle Oraskuilcn/De Schatberg $evenum ... .. •• 
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verleend 
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met verleend 
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164 

175 

~~\.~ 
Golfbaan Ruigoord ............................................ ... ~~ 

Diepinfiltratie NAM (Drenthe) ....... ..... ...... .. .. ... .. .... .... 

.... -~~~~~ 
~~ 178 Golfbaan CroDlStrljen.. ..................................... .. . :.:.: .. <, ' .... 186 Golfbaan 'Het Zelle', Hengelo............................... . . .. . , .. , ~": " "'" ' ' 

189 Golfbaan Heinenoord ... ......... ............................... _i. 
190 Mestverwerking Sevenum .................................... a~ 
191 Golfbaan 'De Witdonk' Meijel/Roggel... ............... . ~'1B.t''1 

K~~-\~ _.~._.; ... ii.: .. :.~.$ 195 Recreatlepark 'De Lutte· .... ........... .. .......... ... .. . .... .. ~J:i~«:; . \:~~:'W .. ." .. .. 

197 Mestverwerking Gernert ................. .... .. ...... .... ...... a_lH -=m 
200 Mestverwerking Vefinex ... ......... .. .... ..... .... ... ... ..... . 

~~'1mt.m 
Boorspoel1ng Versaclean ......................... ... . ... ... ... ~~ 201 

202 Stort Wca-grond EMK-terrein Krirnpen aid IJssel .. ~ 
206 

~~%.~l Baggerslibberging CrornstrlJen...... .. ......... .... ... .... . ~; .... :.: ... , .. ~{<;",=~~ 

210 
~.~~Wl:.;~ 

Golfbaan Rosmalen ... ..................... ......... .......... ... :rmm,",«~~~1::W:~ 

213 • . ~C.~f.}~.:~.::.· .... ~.<: ",:4'&..:;.' ~fllit-@,t.~' Mestverwerking Scarabee Ysselsteyn.... .. ...... ....... ¥.. W~~l..:~ mm'fu~<w.'~'i:;;;,,~ 

214 Mestverwerking OVB Ysselsteyn .... .. .................... mmmll&.k1m •• -
233 Stort Wca-grond biJ Verolme-dok I Rotterdam ...... __ ~~1Bf:l 
235 Golfbaan Willern Arntszhoeve te Zeist.. ................ 1: ~ -=.--
236 

237 

238 

242 

249 

265 

292 

302 

303 

304 

342 

422 

426 

~~ 
Shredderinstallatle Born ...................................... ~1j;(1:%~ 

RMerwatertransportleldfng Bergamba ch t-Lelden . ~1Ia] 
~_~ml_~~~ 

Stort Wca-sl1b Enka Ede ........................... ......... .. ~ ~~:~ 
$».~~-=~ Hoogspanningslijn Doetlnchern - Dodewaard ...... . ~~~~ "''''~"« .~. ·",M~. 
~::::·:W~ 

M . ~~~M@-Jfu~ estcornposterfng CNC Milsbeek............ .. .... ...... . . .< <" 

Rijksweg 59. gedeelte Rosmalen - Geffen ... ........... --
~~f. ..... ~_ 

Gevudo verbrandfngsfnstallatle Dordrecht... ........ ~~ dt.~~~~~t. 

Plulmveernest LEGRO B.V. te Asten .. . .... ... ..... .. .... 1II1l!-. ~r/_~ .. 
•~ ._N.· § ....... ". ~.......... "" 

Recreatle- en woningbouwplan 'het Goese Meer· .. . · .. :;,~. ·<·:·>::~;"w 

.. ~'s., ':;..:::;"~ -"~'~$~ Toelatlng Carbo SEA boorvloeistoffen.. ... ...... ........ .. too ."" .. «, 
~1::-'WJ~~~ ~~~ 

Watertransportlelding Bergambacht - Wassenaar ~i-~ ~.&~1 
. .~~ 1::b$::_~'Q NAM waterfnJectle Borgsweer............................... c. _ ".' ... ..~ ... xw . 

~~_''''l\.,~ !w.:;-~:';;~ NAM waterinjectle West-Nederland .. .. . .. . .. ............ - . ,}<!tk~ b • ..k~~ 
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