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vooRwooRI)

In 1997 werd de Commrssie enkele mo,ten geuraøgd te aduíseren ouer uoome-

mens die op gel$kwaardige uljze dienen te uoldoen aan zousel economische

doelen als aan milieudoelen. Het betrefi de uoorgestelde uitbreídíng uan de

mainport Rotterdam en het uoon'rcffLen de Wljkermeerpolder ten rnorden uan het

Noordzeekarnnlte onttoikkelenuoor hnuen- enbedrljuentençirt- Enkele jaren ge-

leden uerd de commrss¿e uoor de milíeuelfectrapportage (m.e.r.) uoor het eerst

geconJronteerd met ditJenomeen uan de zogenoentde dubbele doelstetling. Het

uitgangspunt danrbli is dat economische ontusikkeling en uerbeteríng uan de

milíeusitt nlíe niet coryflícterend behoeuen te zljn, manr gelükqjdig en in onderlinge

samenhang kunnenplaøtsuirtden. Dat gebeurde blj de m.e.r. uoor de planologi-

sche kernbeshssing 'IJítbreiding uan de luchtlnuen schíplnl'. verder werd. in

1997 bli de rrue.r.'s HanzespoorQjn, Hogesnellrcídstreûvoost/Raí|21 enRljksueg

A12 utrecht - Duitse grens geprobeerd, at blj de start uan die projecten, criteria

te forrnuleren Door lrct uoldoen aan technische en ueruoersdoelen enerzljds en

ecologis che en leeJmilieudoelen anderzlj ds.

Al deze onttuikkelingen zljn bedæId om door een geríchte aønpak met behtip uan

uoorqf geJormuleerde críteria het milieu structureel een plaats te geuen in de

uormgeuíng en qfweging uan n"Le.r.-plichtíge initiatieuen. In deze geuallen dient,

naar de mening uan de Commrssie, onder de geþnnuleerde alternatíeuen ten

minste lrct meest mílieuuriendelljke alternatieJ te uoldaen aan de uooral gestelde

mílieudoetert In de toetsirEsadtsiezen ouer díe míIieuefþctrapporten (MER'en) zal

de Commis sie dit als betangrljk toetsings criterium hønteren

De Commissíe achtdeze orttwíkke\ngen, waarblj hetmitieueenn'Leer actíeue en

sturende rot krljgt toebedeeld, uan zo groot belang dat zlj er ín dítjaaruerslng
ttuee thematiscÍrc artíkelenacat trcefigetuljd: 'HetmíIieubelang: uanuoþend-rnar

sturend' en 'Het doel uan het doel'.

In het qfgelopenjaar heeft. de Commissíe zich opnieutu gerealiseerd dat haar

toetsingsaduiezen een belangrljke rol kunnen speten in beroepszaken tegen

besluiten díe met toepassing uan m.e.r. tot stand zljn gekomen. Dat ktuam tot

uíting inenkele aduíezenuct¡tde Stíchtûtg Aduisering Beshnrsrechtsprank (StAB)

alsookinenkele uítsprakenuattrechters enuande Afdeling Beshnrsrechtspraak

uande Rand.uanState ouer diuerse m.e.r.-plichtige ínitíatieuen. Die aduíezen en
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uitspraken uersterken het iruicht dat de Commtsste steed-s helder díent te

motiueren hoe zlj tot hønr oordeet komt ouer het al dan niet aanwezig zlin uan de

benodþde essentiëLe míIieu-inJonnatie ín MER'en. Het is daarbii praktísch niet

goed mogelük ín te gaan.op alle aspecten ertket omdat sommige daaruan ín

euerúuele beroepszalcen een rol lcuttnen spelen- Dat zou de aduíezen te uitgebreid.

m6¿ken en aan de bruikbaarheid uan de aduiezerl Door bestuítræmers qfbreuk

doen- Danrom stett de StAB, indíen zlj gebntík maøkt uan toetsirq s aduie zen uan

de Commissie en zli daarblj op mogellike onduídellikheden shtit, de Commtssie

ín de gelegenlæid- nadere tælichtírg te geuen op conchsies en aanbeuelingen die

de Commissie maakte ouer essentiëte mítieu-inJorrnatíe'

Eind. 1997 u;erdouereenstemming bereiktouer eennieuuse ouereenkomstmettet

DirectoraøtGeneranllnternationnle Samentuerkíng (DGIS) uanhetminísterí.e uan

Buitenlandse hken uoor eerl període uan drie jaar met irgang uan 7 januari

1998. D¿t rs een uoortzetting uan de ouereenkomst die de Commíssíe (met

instemming uan de ministeries uanVROM enINV) in 1993 aanging. Deze ouer-

eenkomstregelde de aduisering door de Commrssíe aanhetDGls oDer ffLe.r. uoor

initiatieuen in ontuikketingslartden usaarblj Nedertand betrokken is. hwet het

DGIS als de Commissie achten rwnellik een goede toepassíng uan m.e.r. url,rt

groot belnng uanuege de noodzank ook bü díe inilintteuen te komen tot ucrnuit

milieuoogpunt goed getrtforrneerde besluítuorrning. De nieutue ouereenkomst

kwam tot stand. ann let einde uan hetjacrr uaarin een groot deel uan de uerant-

woordelljkheden uan tøt DGIS uerd ouergedragen arn" de díplomntíeke uertegen-

woordþingen uan Nederland. in onhaikkelíngslnnden. Met lrct oog daarop zlin in

de ni.eutae ouereenkomst, nnnst het aduiseren ouer ríchtlljnen en het toetsen uan

MER' en, ook taken opgenomen uaarbli de Commissie am.bass ades kotn biistaan

in"het screenen uan initíø;tíeuerr op het euenhrcte uituoeren uan milíeushtdies, ín

de training en ín de algemene ondersteuníng uan betrokken ambassade- en

projectnrcdetuerkers inm.e.r.-zaken, alsookin de uersterkirtg uanmilieu-insta,n-

t¿es in ontuíkkeling slanden op lrct g ebied u an m. e. r.

ir. P. van Duursen

voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage
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SAìfiENIIAÎTING

Deol I - Ovonzrcnr VAN DE ADVIESwERKZAAMHEDEN

Uitgebrachte adviezen
In 1997 bracht de Commissie 162 adviezen uit, waarvan 76 adviezen voor richtlijnen, twee
aanvullende adviezen voor richtlijnen, 8l toetsingsadviezen en êén ontheffingsadvies.
Daarnaast waren er drie adviezen die niet in een van de reguliere categorieen te plaatsen
zijn, waaronder een advies in het kader van de regeling in de Wet milieubeheer die
uitvoering geeft aan het zogeheten Espoo-verdrag. Het totaal aantal adviezen is ongeveer
gelijk met 1996, maar er is een duidelijke verschuivingte zien van adviezen voor richt-
lijnen naar toetsingsadviezen. Het is nog niet te zeggen of de afname van het aantal
adviezen voor richtlijnen een trend aangeeft of dat dit een tijdelijke afname van nieuwe
projecten is. Ook in 1994 was bijvoorbeeld een duidelijke afname te zien van het aantal
adviezen voor richtlijnen, terwijl 1995 en 1996 vervolgens weer een toenanle lieten zien.

De afdeling van de Commissie die adviseert in het kader van de overeenkomst met het
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buiten-
landse Zøken bracht dit jaar twee toetsingsadviezen uit. Daarnaast werden l5 secretari-
aatsmemoranda uitgebracht en werd inhoudelijke en secretariële ondersteuning geleverd
aan een project in Laos op verzoek van de Wereldbank.

Ou erþe u: erkzaamÍrc den en contacten
Doorwerking van de adviezen vân de Commissie
Uit een eerste interne verkenning van de doorwerking van adviezen in de besluitvorming
is onder andere gebleken, dat bij een derde van alle adviezen belangrijke elementen van
het advies niet in de uiteindelijke richtlijnen zijn overgenomen. Verder deed de Commissie
bij toetsingen in bijna een derde van alle gevallen de aanbeveling het MER aan te vullen.
Het aandeel aanvullingen wijkt daarmee niet af van het beeld van de afgelopen jaren. In
de jaren 1992 tot en met 1996 fluctueerde het percentage aanvullingen namelijk tussen
de 20 en 37o/o. Ook wordt geconstateerd, dat bij het merendeel van de genomen besluiten
(meer dan driekwart) het meest milieuvriendelijke alternatief een rol heeft gespeeld in de
uiteindelijke vorrn van het voornemen. Bij het beoordelen van de doorwerking van advie-
zen speelt de onzekerheid als gevolgvan met name interpretatieverschillen een rol. Boven-
staande constateringen moeten daarom vooral als signalen worden gezien, die behulp-
za,ann kunnen zijn bij het vormgeven van het beleid van de Commissie.

Multicriteria-analyse en m.e.r.
Een werkgroep van deskundigen heeft zich op verzoek van de Commissie gebogen over de
toepassing van multicriteria-analyse (MCA) in milieueffectrapportage. In een afsluitende
rapportage wordt een aantal aanbevelingen gedaan over een effectieve toepassing van MCA
in m.e.r. Een hoofdconclusie van de werkgroep is dat MCA niet als hét instrument voor
de afiveging van alternatieven moet worden gezien, maar wel als een instrument dat hier
onder bepaalde omstandigheden heel geschikt voor kan zijn. Met name geldt dit wanneer
sprake is van veel (deel-)alternatieven en/of afrvegingscriteria.

Contacten met PGO's
Naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van faunagegevens in m.e.r. bereiden
de Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO's), in overleg met de Commissie, een
checklist voor die gebruikt kan worden bij het opstellen van inspraakreacties. Dit moet
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leiden tot inspraakreacties die effectiever kunnen worden gebruikt door de Commissie (in
haar adviezen) en door de overheden (in hun rol als bevoegd gezag).

Contacten met wettelÍjke adviseurs
Uit overleg met de inspecties milieuhygiëne en de directies Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij is gebleken, dat hun Lretrokkenheid op selectieve basis gewenst is. Dit betekent
dat de partijen bij de starl van een project overleggen over de gewenste vorrn van betrok-
kenheid. Een belangrijk moment van afstemming kan het locatiebezoek zijn, dat de Com-
missie bij de start van ieder project aflegt. In het verloop van de advisering kunnen de
partijen elkaar beter dan tot nu toe het geval is, attenderen op relevante ontwikkelingen.

Activiteiten van de afdeling m.e.r. ontwikkelingssamenwerking
Naast de eerder genoemde adviezen en secretariaatsmemoranda heeft de Afdeling m.e.r.
ontwikkelingssamenwerking medewerkingverleend aan workshops, studiedagen en ande-
re bijeenkomsten. Ook werd in 1997 al ervaring opgedaan met de taken die in de nieuwe
overeenkomst met het DGIS zij opgenomen. T-o trad de Commissie op als 'resource insti-
tute'voor een regionale associatie van m.e.r.-deskundigen in Zuid-Azle en traden mede-
werkers op als 'resource persons' bij training van deskundigen uit ontwikkelingslanden
in milieueffectrapportage.

Døøt 2 - OvrmxxeLINcEN RELEVANTVooR Nooeru¿wDSE M.Ð.R.

Het tweede deel van het jaarverslag bevat informatie over ontwikkelingen in de m.e.r.-
praktijk.

Het doel van het doel
Een goede formulering van het doel bl{kt van belang voor de afbakening van alternatie-
ven. Daarnaast kan het een afivegingskader bieden voor de in het MER behandelde alter-
natieven. Algemene richtlijnen bij het formuleren van doelen zijn:
I Geef een compleet overzicht van de doelen van het voornemen.
. Z.argvoor een logische en consistente relatie tussen hogere en lagere (of afgeleide)

doelen.
¡ Geef aan wat de hoofddoelen en wat de nevendoelen zijn; maak de prioriteit

duidelijk.
o Geef aan of er strijdigheid kan zijn tussen doelen, en zo ja, hoe hiermee omgegaan

zal worden; vooral bij zogenaamde 'dubbele' doelstellingen is dit van groot belang.
¡ Maak doelen voldoende operationeel om alternatieven te kunnen vonngeven en af-

wegen.
o Geef aan hoe 'hard' doelen zijn: kaderstellend of alleen richtinggevend.

Het milieubelang: van volgend naar sturend
Recente ervaringen in de sectoren infrastructuur, landinrichting en dijkverbetering lijken
te wijzen op een verschuivende rol voor het milieubelang in de besluitvorming. In de mi-
lieueffectrapportages voor projecten in deze sectoren wordt in een aantal gevallen niet lan-
ger volstaan met het vergelijken van reeds bestaande alternatieven op hun milieugevolgen,
maar zijn de bestaande toestand van het milieu en de milieudoelen voor het plangebied
medebepalend bij de vormgeving van alternatieven. Met andere woorden, in die gevallen
is het milieubelang niet meer volgend op de ontwikkeling van alternatieven, maar stuurt
deze mede aan. De Commissie zal proberen in haar adviezen bij te blijven dragen aan een
verdere uitbouw van de meer sturende rol van het milieubelang bij het vonngeven van al-
ternatieven.
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M.e.r. en doelmatige verwijdering van afoalstoffen
Mede naar aanleiding van voorlopige uitspraken van de Raad van State is het secretariaat
nagegaan welke uitgangspunten voor doelmatigheid de Commissie zou moeten hanteren
bij het adviseren over richtlijnen en het toetsen van MER'en voor afualverwijdering. Een
hoofdconclusie is dat in het MER het accent vooral moet liggen op de effectiviteit en effi-
ciëntie van de verwijdering ('hoogwaardigheid') en een op het aanbod afgestemde capaci-
teit. Overige informatie wordt ofivel reeds elders geleverd, dan wel is dermate gedetailleerd
dat deze niet thuishoort in een MER dat zich richt op het in hoofdlijnen afivegen van alter-
natieven. De Commissie zal in haar adviezen geen oordeel geven over de doelmatigheid
v¿ìn een voornemen, maar zalwel ingaan op de vraag of er voldoende informatie voor het
bevoegde gezag is om de doelmatigheid te kunnen beoordelen.

M.e.r. voor strategisch ruimtelijk ordeningsbeleid
Voordelen van m.e.r. voor strategisch beleid zijn onder andere dat alternatieven vergele-
ken kunnen worden die op projectniveau niet meer a¿rn de orde zijn, dat het uitvoeren van
m.e.r. op projectniveau aanzienlijk eenvoudiger kan zijn en dat mogelijkheden aanwezig
zijn om initiatieven in samenhang af te stemmen op dutrzame ontwikkeling en om inzicht
te geven in cumulatieue elfectenvan activiteiten en deze te toetsen aan landelijke milieu-
doelstellingen.
De ervaring met de m.e.r. actualisering VINEX leert dat een aantal van de verwachte posi-
tieve effecten van strategisch m.e.r. ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De Commissie
streeft er daarom naar ook in de toekomst te bevorderen dat ervaring met strategische
m.e.r. voor ruimtelijke ordeningsbeleid wordt opgedaan. Zij zal zich ervoor inzetten dat
de leerpunten en resultaten uit deze ervaringen in andere m.e.r.'s worden gebruikt.
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SUMMARY

Panr I - OveRvrow oF ADVIcE

Advice
In 1997 the Commission issued 162 advisory reports, of which 76 on EIS guidelines, 2 on
supplementary guidelines, 8l EIS reviews, and one report recommending an exemption
from carqring out an EIA. In addition, the Commission issued tJrree reports which did not
fit into one of the standard categories; one of these was a report prepared within the
framework of tl.e regulation under the Environmental Management Act that implements
the Espoo convention. The total number of advisory reports issued in 1997 was about the
same as in 1996, but there is a clear shift from advice on guidelines to reviews of EISs.
It is too early yet to say whether the fall in the number of scoping guidelines indicates a
trend or simply reflects a dip in the number of new projects. In 1994 there was also a
clear drop in the number of scoping guidelines, which then increased again in 1995 and
1996.

The department within tl-e Commission that provides advice under the contract with the
Directorate-General for International Cooperation (DGIS) of tlle Ministry of ForeignAffairs
issued two advisory reviews and 15 secretariat memoranda in lgg7. At tlle request of the
World Bank, the secretariat also provided support for the preparation of an EIS for a
project in Laos.

Other work and contacts
Effect of the Commission's advice
From an initial internal investigation into the effect t-Ire Commission's advice has on sub-
sequent decision-making, it appears that in a third of all cases important elements of the
advice have not been adopted in tJle final EIS guidelines. In one third of all its reviews the
Commission advised that the EIS be supplemented by further study, a proportion no
different from previous years. During the period from 1992 to lgg6 tlle proportion of EISs
for which supplementary reports were necessaÐ¡ fluctuated between 20 and 37 per cent.
We also discovered tl.at the alternative most favourable to the environment played a role
in determining the fìnal form of tl.e proposal in more than three-quarters of all decisions.
However, the uncertainties inherent in the assessment of the effects of the Commission's
advice must not be ignored. These observations should be seen as trends which may be
of use in formulating the Commission's policy.

Multlcriteria analysis and EIA
At the request of the Commission a working group of experts has considered the
application of multicriteria analysis (MCA) in environmental impact assessment. Their
final report contains a number of recommendations. One of the working group's main
conclusions is that MCA should not be seen as the instrument for weighing up the
alternatives, but rather as an instrument that can be highly suitable for this in specific
circumstances, par[icularly when there are many (partial) alternatives and/or criteria to
be assessed.

Contacts with prlvate organizations that supply data
Following an investigation into the use of data on fauna in EISs, private organizations
that supply such data are preparing, in consultation with the Commission, a checklist to
be used when making representations during rounds of consultation and public
participation. Use of tl.is checklist should allow bottr the Commission (when preparing its
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advice) and the relevant competent authorities to make more effective use of such repre-
sentations.

Contacts with statutory consultees
In consultation wittr the Environment Inspectorate and the Agriculture, Nature Manage-
ment and Fisheries directorates, it has been concluded that these consultees should be
involved on a more selective basis. The parties concerned should meet at the start of a
project to decide on the desired form of consultation. An important moment for this to
take place is during the site visit undertaken by the Commission at the start of every
project. The parties involved can also keep each other better informed of relevant de-
velopments during the course of the project than they have in the past.

The work of the department for EIA and Development Cooperation
In addition to the reports and secretariat memoranda mentioned above, the department
for EIA and Development Cooperation has assisted witJ' workshops and other meetings.
During 1997 the Commission also gained experience with the tasks covered by the new
agreement with DGIS: the Commission acted as 'resource institute' for a regional
association of EIA experts in South Asia, and Commission staff acted as 'resource persons'
for training experts from developing countries in environmental impact assessment.

PeRT 2 - DBver.opuENTS RELEVANTTo DLJTcH EIA pRectlcs
The second part of the annual report contains information on developments in EIA
practice.

The goal of the goal
Clear formulation of the goal of a project is important if alternatives are to be clearþ
defìned. Clear goals also provide a framework within which the alternatives examined in
the EIS can be compared and assessed. General guidelines for formulating the goal of a
project are:
. Give a complete outline of tlle purpose of the proposal.
o Ensure that there is a logical and consistent relationship between the main and

secondary (or subsidiary) goals.
o Indicate what are the rnain and secondary goals; clearly state priorities.
o Indicate whether any goals may be conflicting, and if so, how tl is will be dealt with;

this is of particular importance in cases of so-called 'dual objectives'.
o Make the goals sufficiently operational to allow alternatives to be designed and

compared.
o Indicate how'hard' the goals are: do they set firm requirements or are they in-

dicative?

the environment: from a secondar¡r to a leading role
Recent experiences wittr infrastructure, land development and dike improvement projects
would seem to indicate a shift in the position enjoyed by environmental considerations
in decision-making. A number of EIAs for these projects have gone beyond comparing the
environmental impacts of existing alternatives; instead, the existing state of the en-
vironment and the environmental objectives for ttre plan area have contributed to tl:e de-
sign of alternatives. In other words, in ttrese cases environmental considerations have not
been 'added on' to the alternatives but have guided their development. When issuing
advice, the Commission shall continue to promote a more leading role for incorporating
environmental consideration into the design of alternatives.
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EIA and the appropriate removal of waste materials
Partly in response to provisional judgements by the Council of State, the Commission
secretariat has considered how the Commission should apply the principle of appropriate-
ness when preparing advice on guidelines and reviewing EISs for waste disposal projects.
A main conclusion is ttrat emphasis ought to be placed primarily on the effectiveness and
efficiency of disposal (quality aspect) and on matching capacity to supply. Other infor-
mation is either available elsewhere or is so detailed that it would be out of place in an
EIS geared to comparing the main pros and cons of the alternatives. When issuing advice,
the Commission shall make no judgement on the suitability of a proposal, but rather
focus on whether enough information has been provided for the competent authority to
make a judgement on the appropriateness of the waste disposal options presented.

EIA for strategic spatial planning poticy
The advantages of the environmental impact assessment of strategic policy include the
possibility of comparing alternatives that are precluded at the project level, making
assessment of project impacts considerably simpler, the opportunity to coordinate
different initiatives in line with the principle of sustainabte deuelopment, and providing
insight into the cumulstiue impacts of activities and testing these against national
environmental targets. Experience with the EIA for the revision of tlle VINEX (Supplement
to the Fourth National Policy Document on Spatial Plannin$ shows us that a number of
the expected positive effects of strategic EIA can be gained in practice. In future the
Commission shall stimulate opportunities to gain more experience with strategic EIA for
spatial planning policy, and promote the use of the results of ttrese efforts and the lessons
learned in other EIAs.
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1 UrrcpgR.ec¡np AovrEzEN

Kwantitatieve ontwikkeling

In 1997 bracht de Commissie 162 adviezen uit, waarvan 76 adviezen voor richt-
lijnen, twee aanvullende adviezen voor richtlijnen, 81 toetsingsadviezen en één
ontheffingsadvies. Daarnaastwaren er drie adviezen die niet in een van de regu-
liere categorieen te plaatsen zijn, waaronder een advies in het kader van de
regeling in de Wet milieubeheer die uitvoering geeft aan het zogeheten Espoo-
verdrag. Het totaal aantal adviezen is ongeveer gelijk met 1996, maar er is een
duidelijke verschuiving te zien van adviezen voor richtlijnen naar toetsingsad-
viezen. Het is nog niet te zeggen of de afname van het aantal adviezen voor
richtlijnen een trend aangeeft of dat dit een tijdelijke afname van nieuwe projec-
ten is. Ook in 1994 was bijvoorbeeld een duidelijke afname te zien van het aan-
tal adviezen voor richtlijnen, terwijl 1995 en 1996 vervolgens weer een toename
lieten zien.

Figuur l. I geeft een overzicht van het aantal uitgebrachte adviezen in de afgelo-
pen jaren. In bijlage 7 zijn procedurele gegevens per project opgenomen.
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Fíguur 7. 7 Aantal uitgebrachte a.duiezen per jaar tot en met 1997
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t.2 Tlrpen projecten

Figuur 1.2 geeft een overzicht van de typen m.e.r.-projecten waarover de Com-
missie in 1997 heeft geadviseerd in absolute aantallen. Onder de typen projec-
ten zijn de volgende categorieën volgens het Besluit m.e.r. gerangschikttl:

1091'r005

r996 I 997

I categorie I

I categorie lV

ffi categorie ll

I categorieV

I categorie lll

I categorie Vl

I

Flguur 1.2 Verdelíng uart projecten ouer tApen rne.r.-ptichtige categorieën.

Bovenstaande figuur laat een daling in het aantal aftalprojecten zien (categorie
V) ten opzichte van voorgaandejaren. In het vorigejaarverslag werd al opge-

Bij dit overzicht wordt een project slechts aan één jaar toegerekend, nameliJk het jaar waa¡in het adures
uoor richtlljnen is uitgebracht. Sommige - veelal complexe - projecten kunnen in meerdere categorieën
vallen; deze zijn dan vaker geteld.

Typen projêcten Categorleën
Boslult m.e.r.

I Infrastructuur L,2, 3, 4, 6, 8,24

II Waterstaatkundige werken, waterwinning 5, 12, 13, 14, r5

ilI (Openlucht-)recreatie lo

IV Activiteiten in landelijk gebied : landinrichüng, militaire oefenter-
reinen, woningbouw, bedrijventerreinen, natuurmonumenten,
ontgrondingen

7,9, tt,16, 19,20

V Afualverwijdering: be- en verwerking, stort r8,23

VI EnerÉie en industrie 17.2r.22_ 25.26
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1.3

1.3.1

merkt dat er een verschuiving was waar te nemen bij afiralprojecten van projec-
ten voor eindverwerking (stort, verbrandin$ naar projecten die gericht zijn op
hergebruik. Nu lijkt het er op dat voor deze categorie het verzadigingspunt dich-
terbij komt. Ook het aantal projecten in categorie [V, voornamelijk landinrich-
ting, woningbouw en bedrijventerreinen, laat een duidelijke daling zien.

De toename in het aantal categorie ll-projecten is geheel te wijten aan het grote
aantal dijkverbeteringsprojeclen (24 adviezen voor richtlijnen in LggT). Deze
toename is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet op de waterkering in
januari 1996. Voor alle dijkverbeteringsplannen die in het kader van deze wet
worden opgesteld moet, door een wijziging van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-
procedure worden doorlopen. Aangezien volgens de planning de meeste dijken
in het bovenrivierengebied voor 2O0l verbeterd moeten zijn, is de verwachting
dat het aantal nieuwe m.e.r.-procedures voor deze projecten de komende jaren
aanzienlijk zal afnemen.

Bijzondere projecten en adviseringen

In deze paragraaf worden projecten beschreven die procedureel of inhoudelijk
bijzonder waren. Bijzonderheden in de procedure waren er bijvoorbeeld bij de
projecten Baggerspeciestort westerschelde, vAM en Mestbewerking N-Limburg.
De projecten voor de VINEX-locatie Nesselande en de actualisering VINEX wa-
ren inhoudelijk bijzonder. Daarnaast week de inhoud van de adviezen van de
Commissie voor Rotterdam Airport, Maastricht/Aachen Airport en Groningen
Airport sterk af van de gebruikelijke inhoud. Als laatste worden drie adviezen
beschreven die buiten de reguliere m.e.r.-procedure vielen, te weten Verkenning
Ruimtetekort in Mainport Rotterdam, Emssperrwerk en de beantwoording van
wagen over het m.e.r. Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en
op Ameland.
Verder wordt algemene informatie gegeven over voortoetsingen en projecten
waarvoor de Commissie geadviseerd heeft het MER aan te laten vullen omdat
het MER niet voldoende informatie bevatte.

Advies voor rlchtlijnen

Nleuwe inrichting Rotterdam Airport (projectnummer 851)
In de m.e.r.-procedure voor de nieuwe inrichting van Rotterdam Airport heeft
de Commissie getracht om vanwege de vele procedurele en inhoudelijke ondui-
delijkheden in haar richtlijnenadvies meer dan gewoonlijk adviezente geven
voor een gerichte en consistente aanpak.
De m.e.r.-procedure was wijwillig gestart nadat het niet was gelukt om in ande-
re procedures te besluiten over de toekomst van de luchthaven.
Voor Rotterdam Airport was irì 1978 een zoneringscontour vastgesteld: een be-
grenzing van het gebied waarbínnen de geluidszone op grond van de Lucht-
vaartwet vastgesteld zou moeten worden. omdat in de loop der jaren zowel op
rijks-, provinciaal als op gemeentelijk niveau verschillende standpunten waren
ingenomen over de toekomst van de luchthaven is het nooit tot vaststelling van
een geluidszone gekomen.
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Om de impasse te doort¡reken had de gemeenteraad van Rotterdam in februari
1996 ingestemd met een voorstel om het vliegveld te handhaven als zogeheten
zakenluchthaven. De exploitatie zou levensvatbaar moeten zijn, maar ook
zouden de voorwaarden aan de toelaatbare milieuhinder moeten worden aange-
scherpt: dit betekende niet méér vluchten op Rotterdam.
De gemeente Rotterdam en de N.V. Luchthaven Schiphol/Rotterdam Airport
traden gezamenlijk op als initiatiefnemer in de m.e.r.-procedure.
De procedurele en inhoudelijke onduidelijkheden vloeiden voort uit de volgende
zaken:
. Gezien de verschillende opstelling (gemeente Rotterdam: geen verdere groei

en verdwijnen van geluidhinderlijke vluchten; N.V.: uitbreidin$ was er geen
duidelijk kader om de alternatieven af te bakenen. De startnotitie kondigde
de uitwerking aan van alternatieven die niet goed pasten bij het Rotterdam-
se standpunt. Zo werd duidelijk dat de uitgangspunten geen afbakening
vormden voor alternatieven in het kader van de m.e.r.
De Commissie adviseerde om alsnog in het MER door operationalisering van
de doelen een afLrakening van alternatieven te maken2l en ging er in het
advies van uit dat in ieder geval geen alternatieven aan de orde zouden
komen met geluidszones buiten de zoneringscontour.

o Verder zagde Commissie een risico, dat de initiatiefnemers niet tot overeen-
stemming zouden komen. Ze gal in overweging te werken met een tussenbe-
sluit (onderhandelingsresultaat, na verkenning van alternatieven), op basis
u/aarvan de N.V. dan een aanwijzing ingevolge de Luchtvaarbwet zou aanwa-
gen.
Deze suggestie om via een oriënterende fase een toegespitst MER te maken,
is niet overgenomen. Rotterdam en de N.V. hebben weliswaar inmiddels de
oriënterende fase afgesloten met een verklaring dat ze waarschijnlijk tot
overeenstemming zouden komen over één van de alternatieven, maar omdat
het MER nog niet is verschenen ligt het in de verwachting dat in het MER
nog diverse alternatieven als gelijkwaardig zullen worden gepresenteerd.

o Onduidelijk was hoe aan het einde van de hele m.e.r.-procedure, na over-
eenstemming tussen de gemeente en de N.V., een aanvraag ingevolge de
Luchtvaartwet beoordeeld zou moeten worden. Het strategisch profiel als
zakenluchthaven voor Europese vluchten (zoals voorgesteld in de startnoti-
tie) leek enigszins op gespannen voet leek te staan met het nationaal beleid,
waarin voor Europese reizen voorkeur wordt gegeven aan hogesnelheids-
treinverbindingen. Het bevoegd gezag heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe
een aanvraagzal worden beoordeeld.

o In verband met het tijdstip waarop de gemeenteraad zijn besluit had geno-
men woeg zij in het MER de alternatieven met drie referenties te vergelijken:
de situatie van 1995, die van 1996, en een hypothetische situatie in 2Ot5
waarbij de zoneringscontour zou worden 'volgevlogen'. In de richtlijnen
wordt niet gevraagd om 1995 als derde referentiesituatie te gebruiken. Dit
betekent dat de uitspraak van de gemeenteraad in februari 1996, waarin
wordt gesteld dat het aantal vliegtuigbewegingen niet mag toenemen, is
geTnterpreteerd in vergelijking tot het toen nog lopende jaar en niet in
vergelijking tot het toen juist afgesloten jaar.

Zie }:et hoofdstuk 'Het doel uan het doel' in dit jaarverslag.
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Baggerspeciestort Westerschelde (projectnrrmmer 854)
Begin 1997 is een m.e.r.-procedure gestart voor het bergen van de baggerspecie
die vrijkomt bij het vermimen van de vaargeul in de westerschelde. De m.e.r.
vloeide voort uit een uitspraak van de Raad van State. Deze vernietigde de ver-
leende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en oor-
deelde dat ook een vergunning op grond van de wet milieubeheer had moeten
worden aangewaagd. Ter ondersteuning van de besluitvorming over de wm-ver-
gunning was, gezien de hoeveelheid te storten specie, m.e.r. verplicht. Intussen
had de minister van verkeer en waterstaat bij de TWeede Kamer ook de vergun-
ningenwet westerschelde ingediend. Het doel was om de spoedige uitvoering
van het Verdrag inzake de vermiming van de vaarweg in de Westerschelde te
bevorderen. Met het aannemen van deze wet is de vergunningplicht voor de bag-
gerspecieberging tot eind 2ool komen te vervallen. De m.e.r.-procedure is
gestaakt. De commissie is gewaagd het opgestelde MER (omgedoopt tot Mílieu-
aspectenshtdte) toch te beoordelen. De Ministeries van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en visserij heb-
ben hiermee onder de volgende voorwaarden ingestemd:
o de commissie zal voor de toetsing de beschikking moeten krijgen over de

reacties op de Milieuaspectenstudie van de burgers en groeperingen;
o het advies van de Commissie moet openbaar zijn;
o het zal duidelijk moeten zijn hoe de resultaten van de inspraak en de toet-

sing gebruikt zullen gaan worden in de verdere besluitvorming.
De Commissie achtte het zelf belangrijk om verdere medewerking aan dit project
te verlenen, omdat de Milieuaspectenstudie een bouwsteen zal vormen bij het
formuleren van het (lange termün)beleid voor de Westerschelde. Hierbij zallnet
milieubelang duidelijk in beeld moeten komen.

VIIYEX-Iocatie Nessela n de (proj ectnum rner BZ 2l
In het kader van de milieueffectrapportage VINEX-locatie Nesselande verzochten
de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Ondememing voor Energie en Milieu
(NOVEM) de Commissie m.e.r. om in haar advies voor richtlijnen aandacht te
besteden aan de grootschalige toepassing van warmtepompen in Nesselande.
De grootschalige toepassing van warmtepompen was niet m.e.r.-plichtig, maar
omdat Nesselande mogelijk de eerste woningbouwlocatie zal zijn waar warmte-
pompen op grote schaal zullen worden toegepast, zal een studie worden verricht
naar de milieugevolgen hiervan. De studie zalbij het MER worden gevoegd. De
commissie gaf in haar advies aan dat het 'meeliften' van het warmtepompen-
project een tweeledig doel heeft; te weten nagaan welke besparingen aan cor-
uitstoot en fossiele brandstoffen mogelijk blijken le zijn en nagaan of aan het
streven naar dit milieudoel op lokale schaal negatieve milieueffecten verbonden
zijn. De opmerkingen van de commissie over de grootschalige toepassing van
warmtepompen zijn in een apart deel van het advies voor richtlijnen opgeno-
men.

Maastricht/Aachen Airport (proj ectnummer BZ E)
In de periode van lg86 tot en met l99l werden drie opeenvolgende milieueffect-
rapporten voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe oostwestbaan (ten oos-
ten van de bestaande Noordzuidbaan) voor Maastricht/Aachen Airport opgesteld
en beoordeeld. In oktober 1994 werd besloten om het besluit waarvoor deze
MER'en waren opgesteld ('de aanwijzing') op te splitsen in aparte besluiten voor

- l9-



r.3.2

het dag- en het nachtgebruik van de luchthaven. Dit werd gedaan omdat het
bevoegd geza:g van mening was dat het nemen van een besluit over de Oost-
westbaan niet kon worden uitgesteld. Het besluit van oktober 1994 betrof aldus
alleen de aanwijzing voor het daggebruik van de Oostwestbaan. In april 1997
startte de m.e.r. voor de aanwijzing voor het nachtgebruik van de Oostwest-
baan. De voorgenomen activiteit waawoor deze aparte m.e.r. wordt uitgevoerd,
betreft dus in feite het toestaan van nachtelijk vliegverkeer op de Oostwestbaan.

Op grond van het voornemen dient het MER zich, strikt genomen, toe te spitsen
op het beschrijven van de alternatieven voor het nachtelijk gebruik en de mi-
lieugevolgen daawan. Immers, in de MER'en voor de aanwijzing van 1994 zijn
de gevolgen van de aanleg en het dag- en nachtgebruik van de Oostwestbaan
reeds beschreven. Het aspect geluidbelasting door nachtvluchten, inclusief ge-

zondheidseffecten, is dan ook het belangrijkste aspect dat in het nieuwe MER
behandeld zal moeten worden. In het richtlijnenadvies van 3 juni 1997 gaf de

Commissie echter de aanbeveling dat het MER zich ook zou moeten richten op
onderwerpen v¿rn milieubelang, die in de eerdere MERen nog niet adequaat be-
schreven konden worden, ten dele omdat de berekeningsmethoden en de kennis
daarvoor toen ontbraken. Daarbij gaat het voornamelijk om de ernst van de ge-

luidhinder voor de verblijfsrecreatie; de cumulatie van geluid van verschillende
bronnen, inclusief die van de kleine luchtvaart; externe veiligheid; luchtveront-
reiniging; de milieugevolgen van de aanpassingsinrichting en de evaluatie van
de milieugevolgen van het nachtelijk gebruik van de Oostwestbaan. De opname
van die extra informatie kan de communicatie bevorderen tussen de initiatiefne-
mer, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden waaronder de vele omwo-
nenden die beroep hebben ingesteld tegen de aanwijzing voor het daggebruik
van de luchthaven met de Oostwestbaan.

Voortoetsing en beoordeling van concept-MER'en

Vanaf 1993 beoordeelt de Commissie concept-MERen in een beperkt aantal
gevallen. Bij een verzoek om voortoetsing beoordeelt de Commissie de aanwaag
aan de hand van de volgende vragen:
o Is het een project in een categorie waarvoor nog niet eerder m.e.r. is

uitgevoerd en dat niet met andere soorten projecten vergelijkbaar is?
o Is een nieuwe of bijzondere methode voor het voorspellen van de milieueffec-

ten toegepast?
o Heeft de Commissie in haar richtlijnenadvies aandacht gewaagd voor een

bijzonder aspect?
In 1997 was de Commissie van mening dat voor acht projecten tenminste eén
van deze wagen bevestigend kon worden beantwoord. De concept-MER'en van
deze projecten heeft zij daarom beoordeeld. Dit betekent dat het aantal voortoet-
singen hetzelfde is als vorig jaar.
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1.3.3 Toetsingsadviezen

Baanverlenging Groningen Airport Eelde (projectnummer 5 I 2)
De Commissie bracht in 1997 een toetsingsadvies uit over het MER Luchthaven
Eelde (Groningen Airport Eelde). Daarin concludeerde zij dat het MER over het
algemeen heldere informatie bevat. Voor de voorgenomen activiteit (baanverlen-
ging van ISOO tot 25OO meter en intensivering van het gebruik van de lucht-
haven) betekende dit dat volgens de Commissie de besluitvorming volgens plan
kan worden voortgezet. Op zich was deze conclusie niet bijzonder. Immers, het
merendeel van de toetsingsadviezen van de Commissie bevat deze conclusie.
Opmerkelijk was echter dat in dit geval de Commissie ook een tekortkoming in
het MER noteerde die van essentieel belang is voor de besluitvorming.
De geconstateerde tekortkoming betrof de invulling van het meest milieuvrien-
delijke alternatief. De richtlijnen voor het MER woegen om "het geven van een
beeld van de wijze waarop door omwonenden en andere betrokken groeperingen
in de omgeving van de luchthaven (inclusief recreanten) de lavaliteit van de leef-
omgeving wordt ervaren in de huidige situatie, alsook welke invloed de intensi-
vering van de luchthaven daarop kan hebben". Deze richtlijn werd opgenomen
met het oog op het speciale karakter van de luchthaven Eelde. Deze luchthaven
onderscheidt zich van de andere Nederlandse luchthavens door het grote aan-
deel van circuitvluchten en vluchten voor p¿rachutespringen en de bezorgdheid
die vele insprekers hierover hebben vanwege de hinder die zij van dergelijke
vluchten onderr¡inden. Volgens de Commissie had de richtlijn moeten leiden tot
het uitvoeren van een belevingsonderzoek. De resultaten daarvan hadden een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de formulering van het meest
milieuvriendelijke alternatief op het punt van het gebruik en de openstelling van
de luchthaven en de daarmee samenhangende hinderbeleving door omwonen-
den en recreanten.
Voor de opstelling van het MER werd echter geen belevingsonderzoek uitge-
voerd. De constatering van een dergelijke essentiële tekorLkoming is voor de
Commissie in het algemeen aanleiding te adviseren het MER te laten aanvullen.
De Commissie constateerde echter dat bepaalde hinderaspecten van het gebruik
van de luchthaven, zoals die worden ervaren door de omgeving, hoewel niet op-
genomen in het MER, toch al beschouwd zijn in het bestuurlijk overleg over de
ontwerp-aanwijzing. Verder vemam de Commissie dat de Commissie Milieuhy-
giëne Luchtvaartterrein Eelde (ex art. 28 van de Luchtvaartwet) had aangedron-
gen op een belevingsonderzoek.
Omdat aldus elementen van het aspect hinderbeleving via het bestuurlijk over-
leg al weerklank hadden gekregen in de ontwerp-aanwijzing met voorschriften
voor het gebruik van het luchtvaartterrein, vond de Commissie het niet nodig
de besluitvorming over de aanwijzing te laten wachten op de resultaten van het
belevingsonderzoek. In plaats daarvan beval de Commissie aan het door de
Commissie Milieuhygiene Luchtvaartterrein Eelde voorgestelde onderzoek met
aanpassingen op te nemen in het evaluatieprogramma, dat moet worden vastge-
steld bij de aanwijzing en vervolgens moet worden uitgevoerd. Eventuele conse-
quenties voor mogelijke bijstelling van de voorschriften komen dan aan de orde
bij de beoordeling van dit onderzoek dat volgens de Commissie in het najaar van
1998 gereed zou kunnen zijn. De Commissie deed deze aanbeveling ook op
grond van de overweging dat de betreffende gevolgen (de hindertrelevin$ om-
keerbaar zijn.
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Deze aanbeveling had een belangrijke consequentie voor de Commissie omdat
zij rr:'et deze aanbeveling in feite een positief toetsingsadvies had afgegeven, ter-
wijl het MER een tekortkoming vertoont die van essentieel belang is voor de be-
sluitvorming. Ook behoeft het bevoegd gezag na dit advies de Commissie niet
te betrekken in de beoordeling van de resultaten van het evaluatie-onderzoek,
omdat daarbij formeel geen rol voor de Commissie is weggelegd. De Commissie
pleitte er derhalve voor om haar de resultaten van het belevingsonderzoek, met
de eventuele consequenties daarvan voor de invulling van het meest milieu-
wiendelijke alternatief, ter toetsing voor te leggen.

Het bevoegd gezag heeft laten weten te kunnen instemmen met het advies. De
toetsing van het belevingsonderzoek zal plaats vinden in het najaar van 1998.

VAIùÍ (projectnummers 7 LL, 7 L2, 7 471
Op 5 februari 1997 legde de provincie Drenthe drie milieueffectrapporten van
het afualverwerkingsbedrijf NVVAM ter visie. De VAM is van plan om een drietal
bedrijfsactiviteiten uit te breiden, dan wel te wijzigen, te weten: de afual-
stoffenberging; het hergebruik van materiaalstromen en het biologisch drogen
van zuiveringsslib. De VAM heeft er voor gekozen om voor deze drie MERen één
gezamenlijk basisdocument op te stellen, met daarnaast drie rapporten met in-
formatie over de afzonderlijke activiteiten. In het basisdocument wordt
informatie gegeven over het verwerkingsconcept van de VAM, de huidige
milieusituatie, de autonome ontwikkeling, de toekomstige vergunningensituatie
en de cumulatieve gevolgen van de voorgenomen activiteiten.
Voor het toetsen van deze MERen stelde de Commissie een grote werkgroep sa-
men, waaruit per project een deelwerkgroep werd ingezet. Alle werkgroepleden
waren betrokken bij het toetsen van het basisdocument en de deelwerkgroepen
waren verantwoordelijk voor het toetsen van de afzonderlijke rapporten. Tijdens
de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat voor de besluitvorming over het
hergebruik van materiaalstromen en de afi¡alstoffenberging de informatie in de
verschillende rapporten niet voldoende was. De VAM heeft deze ontbrekende
informatie geleverd.
Voor de Commissie was dit de eerste ervaring met het toetsen van een zoge-
naamd koepel- of paraplu-MER. De meerwaarde van deze opzet is met name dat
ook de cumulatieve effecten zijn beschreven en dat duidelijk is hoe de samen-
hang tussen de verschillende activiteiten is.

Actualisering VINEX (projectnumrnet 7 64)
In april heeft de Commissie het toetsingsadvies over het 'MER Actualisering
VINEX uitgebracht. De Commissie vond dit eerste MERvoor een landelijke nota
over de ruimtelijke ordening een zinvolle exercitie. Bij veel lokatiekeuzes voor
woningbouw of bedrijventerreinen zijn meer provincies betrokken. Dan is het
nuttig om m.e.r. op rijksniveau uit te voeren, zeker, daar waar het rijk ook een
sturende rol wil spelen bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Bij de m.e.r.
Actualisering VINEX hebben de provincies en stadsregio's een duidelijke in-
breng gehad, omdat zij de alternatieven hebben aangereikt, die in het MER zijn
Lreschouwd.
Het project heeft een voorbeeldfunctie vervuld door het toetsingskader dat in
het MER is beschreven. Dit kader was gebaseerd op ruimtelijk en milieubeleid
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van het rijk, is eenvoudig hanteerbaar en bovendien integraal van karakter (zie

ook hoofdstuk 7).
In de toetsingsfase heeft de Commissie vooral een objectiverende rol gespeeld.
Diverse insprekers hadden kritiek op de besluiten in de PKB deel I en trachtten
via opmerkingen over de scores in het MER deze kritiek te onderbouwen. De
Commissie is hierop in haar toetsingsadvies ingegaan.
Mede naar aanleiding van dit project heeft de Commissie gesuggereerd dat het
nuttig zow zijn als het rijk het initiatief zou nemen om in overleg met provincies
en gemeenten na te gaan, waar (op welk bestuurlijk niveau) per project in de
ruimtelijke ordening het meest geschikte moment zou liggen om m.e.r. toe te
passen. De m.e.r.-plicht voor ruimtelijke plannen is, zoals bekend, gekoppeld
aan de "vaststelling van een ruimtelijk plan dat als eerste in de mogelijke aanleg
voorziet". Dit biedt de mogelijkheid het meest geschikte moment van toepassing
in onderling overleg te kiezen, in plaats van m.e.r. door te schuiven, zoals in het
verleden nog al eens gebeurde. Bepalend is dan bij welk besluit de belangrijkste
milieugevolgen spelen en de alternatievenruimte het sterkst wordt ingeperkt.
In december heeft een eerste overleg in dit verband plaats gevonden met rijk,
de provincie Flevoland en de gemeente Almere.

Aanvullingen op milieueffectrapporten

Als üjdens de toetsing de Commissie van mening is dat het MER essentiële te-
kortkomingen kent, adviseert zij}rel bevoegde gezag om het MER door de initia-
tiefnemer te laten aanvullen. Voor 30 MERen waa.rvoor in 1997 een toetsings-
advies werd uitgebracht was de Commissie in eerste instantie van mening dat
het MER niet voldoende informatie bevatte om het milieubelang een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven. In een geval was het MER gekoppeld aan
het voorontwerpplan en heeft de Commissie geadviseerd het MER ten behoeve
van het vaststellen van het ontwerpplan aan te vullen. In alle andere gevallen
adviseerde zij het bevoegd gezag om, alvorens het besluit te nemen, het MÐR
aan te laten vullen door de initiatiefnemer. In een geval heeft het bevoegd gezag
het advies van de Commissie naast zich neergelegd, in de andere gevallen werd
een aanvulling gemaakt. In al deze gevallen was de Commissie van mening dat
het MER tezamen met de aanvulling voldoende informatie bevatte.
Voor de procedure voor aanvullingen kan het'Richtsnoer aanvullingen op een
milieueffectrapport' worden gevolgd. Dit betekent onder andere dat de aan-
vulling ter visie wordt gelegd en de mogelijkheid tot inspreken wordt geboden
alvorens het besluit wordt genomen. BU 10 van de 28 projecten waatvoor een
aanvulling werd opgesteld werd het richtsnoer gevolgd door het bevoegd gezag.

Onthefflngsadviezen

Mestbewerking Mestwerk N-Limburg (projectnummer 836)
De Coöperatieve Vereniging voor Mestbe- en -Verwerking heeft voor haar voor-
nemen tot het oprichten van een Van Aspert Mestindampinstallatie' op het be-
drijventerrein 'Aan Veertien' in de gemeente Nederweert ontheffìng gewaagd van
de m.e.r.-plicht. De basis voor het ontheffingsverzoek was dat alle relevante in-
formatie al beschreven was in eerder opgestelde MER'en voor identieke in-
richtingen in Uden, Gemert, Baarle-Nassau, Bergeijk, Helvoirt en Achterhoek.

23-



1.3.6

Specifieke informatie over het voornemen en haar omgeving werd gegeven in een
bijlage bij het ontheffingsverzoek.
In haar advies oordeelde de Commissie dat het voorliggende materiaal voldoen-
de informatie bevatte om het milieubelang volwaardig bij de besluitvorming te
kunnen betrekken. 7æker ook gelet op de geringe te verwachten emissies van
de voorgenomen activiteit en de geringe kwetsbaarheid van de directe omgeving
van de installatie voor deze emissies. De Commissie adviseerde dan ook om de
ontheffing te verlenen.
Eind 1996 wordt de ontheffing verleend, waartegen begin 1997 benxtaar werd
aangetekend. Augustus 1997 werd de verleende ontheffing bij voorlopige voor-
ziening door de rechter geschorst vanwege onvoldoende motivering in de milieu-
informatie van de locatiekeuze. De rechter oordeelde, dat in het MER "de moti-
vering van de locatiekeuze slechts betrekking heeft op verzorgingsgebieden bin-
nen de provincie Noord-Brabant, terwijl het in dit geval gaat om een ander ver-
zorgingsgebied, gelegen in de provincie Limburg." De zaak ligt nu voor bij de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Een uitspraak in deze zaak is van groot belang voor de m.e.r.-praktijk. In de
eerste plaats moet duidelijk worden of bij een m.e.r. voor een inrichtingsvergun-
ning het beschrijven van locatiealternatieven verplicht is. Tot nu toe werd er
van uitgegaan dat dit niet het geval is. In de tweede plaats zal de uitspraak van
de rechter bepalen of m.e.r.-onttreffingen voor activiteiten op een nieuwe locatie

- niet eerder in een MER beschreven - nog mogelijk zullen zijn, zonder dat deze
tegen andere locaties worden afgewogen.

Andere adviezen

Verkenning Ruimtetekort in Mainport Rotterdam (projectnummer 844)
In het Plan van Aanpak ROM-Rijnmond uit 1993 is geconstateerd dat er een
ruimtetekort zal ontstaan voor de verdere ontwikkeling van mainport Rotter-
dam. Als dat inderdaad zo is, hoe moet Nederland daar dan op anticiperen? Het
kabinet besloot deze kwestie tot onderwerp te maken van een zogenoemde nut-
en noodzaakdiscussie. Deze Verkenningsfase Ruimtetekort in Mainport Rotter-
dam (VERM)'ging in april 1996 van start en werd in juli 1997 afgerond met een
projectbeslissing door het kabinet.

De uitvoering van VERM is een vroege vorm van besluitvoorbereiding met een
experimenteel karakter dat gestoeld is op het advies uit 1994 van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid betreffende de besluitvorming over
grote projecten. De uitvoering van VERM is niet wettelijk verankerd en voorziet
niet in de uitvoering van een m.e.r. Op basis van de projectbeslissing zal echter
voor een vervolgprocedure gekozen worden waaraan een m.e.r. gekoppeld is.
Met het oog daarop werd de Commissie twee maal gewaagd te adviseren over
de kwaliteit en volledigheid van de milieuaspecten in de rapporten die in het ka-
der van VERM verschenen.

In de Verkenningsfase stonden drie wagen centraal:
o Wat is de aard, omvang en urgentie van het ruimtetekort?
e Wat betekent het oplossen daarvan voor economie en leefomgeving?
o Welke oplossingsrichtingen komen in aanmerking?
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'Wat deze laatste vraag betreft, stond de aanleg van een tweede Maasvlakte
centraal in de belangstelling, maar daarnaast waren ook nog andere regio's in
beeld: de andere zeehavens IJmond, Scheldemond en Eemsmond en de achter-
landregio's Moerdijk, knooppunt Arnhem-Nijmegen en Venlo.

Bij de start van VERM, in de zogenoemde aanvangsbeslissing, stelde het kabi-
net dat versterking van de mainport Rotterdam en verbetering van de leefom-
geving hand in hand moeten gaan. Een dubbele doelstelling derhalve, met twee
gelijkwaardige delen. In de VERM-documenten bleek de leefomgevingsdoelstel-
ling echter niet gedefìnieerd te zijn, zodat onduidelijk bleef wat verstaan moest
worden onder Verbetering van de leefomgeving'. De economische doelstelling
stond steeds voorop en pas in tweede instantie werd gekeken naar de effecten
op milieu, natuur en leefomgeving. De polarisatie tussen economie en milieu zat
als het ware in deze documenten ingebakken.
In haar beide adviezen van 25 februari en 7 mei 1997 ging de Commissie uit
van de gelijkwaardigheid van beide hoofddoelen zoals aangegeven in de aan-
vangsbeslissing en deed zij een aanzet voor de formulering van criteria waaraan
de verbetering van de leefomgeving getoetst kan worden. Deze aarwet sloot aan
bij de harde subdoelen die het ROM-Rijnmondproject in zijn voortgangsrapporL
1995 hanteert voor de reductie van emissies van verkeer en bedrijven, en bij de
minder harde sutldoelen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van stede-
lijk en landelijk gebied. Bij de subdoelen voor de ruimtelijke kwaliteit is sprake
van criteria voor de mate van tewedenheid over de leefomgeving van onder-
nemers en bewoners en voor de mate waarin de blootgestelden de hinder-
veroorzakende activiteiten als nuttig ervaren. Ook speelt hierbij de mate waarin
overheden en bedrijven zich inspannen tot vermindering van de milieubelasting
een rol, waarbij van belang is dat zij door klachten en voorstellen van bewoners
tot verbetering serieus te nemen die inspanning ook duidelijk weten te maken.
Bij een aanleg van een tweede Maasvlakte zal het natuurgebied van Oostvoorne
nadelig worden beïnvloed door veranderingen in de zoutinwaai in dit gebied.
Tegenover natuurwaarden die verloren kunnen gaan in dit gebied staan ffsieke
compensatiemogelijkheden bij ontwikkeling van een tweede Maasvlakte. De
streefdoelen die daarvoor kunnen worden geformuleerd, moeten zich volgens de
Commissie richten op een zo groot mogelijk areaal intergetijdegebied, op zo
groot mogelijke geomorfologische variatie met geulen, platen, schorren, slikken,
strandvlakten en duinen, alsook op gradiënten in bodemsamenstelling van
slibrijk tot zandig en schelprijk.

In haar adviezen kwam de Commissie tot de slotconclusie dat een vervoþproce-
dure met een'gewone'PKB (planologische kernbeslissin$ met m.e.r. op strate-
gisch niveau het beste past bij de uitkomsten van de toetsing van de gepresen-
teerde milieu-informatie.

In de projectbeslissing van 10 juli 1997 koos het kabinet in principe voor aanleg
van een tweede Maasvlakte (met een eigen zeehaventoegan$ van ongeveer IOOO

hectare aaneengesloten haven- en industrieterrein en daarbij 75O hectare
natuur- en recreatiegebied. De vervolgprocedure gebeurt op grond van arl.2a
jo art. 39 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Deze beslissing kan als volgt
worden geïnterpreteerd: Er is een voorkeur voor de aanleg van een tweede
Maasvlakte van IOOO hectare, maar daarnaast zijn de volgende alternatieven
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nog steeds reëel: een variant met 5OO hectare droog industrieterrein (zonder
eigen zeehaventoegan€); de nulvariant met intensivering/inbreiding in het
Rotterdamse havengebied en benutten van bestaande en voorziene mogelijkhe-
den op terreinen bij Terneuzen en Moerdijk en het meest milieuvriendelijke
alternatief (dat nog moet worden ingevuld).

De invloed van de beide adviezeîvan de Commissie is merkbaar op de volgende
punten:

r er is niet zondermeer gekozen voor een project-PKB met uitvoerings-m.e.r.
voor een tweede Maasvlakte. De PKB-m.e.r. die zal worden uitgevoerd, omvat
niet alleen uitvoeringsalternatieven voor een tweede Maasvlakte maar ook
een strategisch alternatief (nulvariant) ;

o de dubbele doelstelling waarbij de leefomgevingsdoelstelling gelijkwaardig
zou moeten zijn aan de mainportdoelstelling is nu niet alleen maar theorie,
zoals tijdens de Verkenningsfase.

'Umweltverträglichkeitsstudie Emsspenrnerk zwischen Gandersum und
Nendorp' in Nedersaksen, Duitsland (projectnummer 9O6)
Op 4 november 1997 bracht de Commissie een toetsingsadvies uit over een
Duits MER (Umweltvertråglichkeitsstudie). Het voornemen betreft een activiteit
in Duitsland die milieugevolgen kan hebben voor Nederland, met name in het
Eems-Dollard estuarium. De Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wordt beoor-
deeld door de Nederlandse overheid om te tleslissen over de waag of consultatie
tussen Nederland en Duitsland nodig is, en in het bevestigende geval, welke
onderwerpen dan ter sprake zouden moeten komen. De Commissie werd door
de minister van VROM, mede namens de ministers van LNV en V&W, gewaagd
te adviseren ten behoeve van de standpuntbepaling door Nederland over de con-
sultatie. De advisering vond plaats op grond van art. 7.389, tweede lid van de
Wm. Het was de eerste maal dat dat gebeurde. Het betreffende artikel vormt on-
derdeel van de regeling in de Wm die uitvoering geeft aan het zogeheten Espoo-
verdrag van de United Nations Economic Commission for Europe over de infor-
matie-uitwisseling en de consultatie in het geval van m.e.r. met grensoverschrij-
dende gevolgen.

Het Duitse voornemen betreft de bouw en het gebruik van een waterkering in
de rivier de Eems ter hoogte van Gandersum en Nendorp bij km 32,2 dat twee
doelen moet dienen:

o cle veiligheid, door te fungeren als stormvloedkering voor het achterland van
de rivier;

o de regionale economie, door de doorvaart mogelijk te maken van grote
cruiseschepen met een diepgang van meer dan 7,3O m vanaf de scheepswerf
Meyer te Papenburg over de Eems naar de Noordzee.

In het advies is een toetsingskader uitgewerkt dat uiteenvalt in een juridisch en
een milieu-inhoudelijk deel. Wat betreft het juridische toetsingskader is in eer-
ste instantie het Duitse recht van belang. Daarnaast spelen relevante internati-
onale verdragen en overeenkomsten een rol. Daartoe behoren het Eems-Dollard
verdrag met het milieuprotocol, de EG-richtlijn irwake milieueffectbeoordeling,
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de EG-Vogelrichtlijn en Flora-Fauna-Habitatrichtlijn, het UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe) Verdrag over m.e.r. in grensover-
schrijdend verband en de afspraken gemaakt in het kader van de trilaterale
Waddenzee samenwerking. Het Nederlands recht is in beginsel niet relevant. De
Nederlandse overheid kan evenwel de Duitse overheid verzoeken om aanvullend
op hun juridische verplichtingen nog verdergaande informatie te geven die van-
uit Nederlands perspectief wenselijk is.
Het milieu-inhoudelijk toetsingskader wordt gevormd door het zogenoemde
'Untersuchungsrahmen für die Umweltvertrziglichkeitsstudie'aangevuld met
wagen en aandachtspunten die de Commissie opstelde voor de toetsing.

De Commissie kwam in haar advies tot de conclusie dat er op grond van het
juridisch en het milieu-inhoudelijk toetsingskader voldoende reden was om con-
sultatie aan te wagen.

In de beoordeling welke gevolgen het Emsspernverk kan hebben voor Nederland
en met name voor het Eems-Dollard estuarium speelt het afivegingskader dat
wordt gegeven in de EG Flora-Fauna-Habitat richtlijn een belangrijke rol. Dit
omdat het Dollardgebied is aangewezen als speciale vogelbeschermingszone
(special protected area = SPA). Het afivegingskader kent vier hoofdelementen:

o zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van de SPA niet worden aangetast
o als die zekerheid niet bestaat, dan moet worden nagegaan of er alternatieve

oplossingen zijn die die zekerheid wel kunnen geven;
o indien aantasting van de natuurlijke kenmerken plaatsvindt en bij ontsten-

tenis van alternatieve oplossingen, dan aantonen dat'dwingende redenen
van groot openbaar belang'bestaan om het project te rechtvaardigen;

. in dat geval is het nemen van alle nodige compenserende maatregelen ver-
eist.

De Commissie was van mening dat de UVS essentiële informatie mist voor Ne-
derland om te kunnen beoordelen of de natuurlijke kenmerken van het Eems-
Dollard estuarium worden aangetast en dus ook welke mitigerende, compense-
rende maatregelen getroffen zouden moeten worden in het geval van aantasting.
Het belangrijkste potentiële effect voor Nederland lijkt te zijn het optreden van
een golf van zoet en zuurstofarm water na beëindiging van een stuwingsperiode
op de rivier. De LIVS behandelt de vraag naar nut en noodzaak nauwelijks. De
Commissie achtte zich zelf echter niet competent die te kunnen beantwoorden.
Wat betreft mogelijke realistische alternatieven, lijken er geen andere oplossing-
en te zijn die kunnen voldoen aan de beide doelen van het Sperrwerk: storm-
vloedkering én stuw voor het opstuwen van rivierwater om de doorvaart van
grote schepen met grote diepgang v¿rn Papenburg naar de Noordzee mogelijk te
maken. Het alternatief dijkverhoging en nog verder uitbaggeren van de Eems
lijkt niet realistisch gezien te verwachten stabiliteitsproblemen van de randen
van de vaargeul in de rivier en het streven van Nederland en Duitsland om de
hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk in het Eems-Dollard verdraggebied te be-
perken.

Mede op basis van het advies van de Commissie heeft de minister van VROM
per brief van 21 november 1997 haar collega in Nedersaksen laten weten con-
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sultatie met Duitsland te willen hebben over het voornemen en de eventuele
gevolgen voor Nederland. In die brief vallen twee onderwerpen op:

o er wordt gewaagd om nadere uitwerking van alternatieven die afzonderlijk
ingaan op de beide doelstellingen van het Sperrwerk, te weten dijkverhoging
voor het probleem van.stormvloeden en verdere vaargeulverdieping van de
Eems voor de doorvaart van grote nieuw gebouwde schepen van de scheeps-
werf te Papenburg naar de Noordzee;

o er wordt gewaagd om nadere informatie over de waterstandsverhogende
werking bij stormvloeden als gevolg van sluiting van het Sperrwerk. Uit de
gepresenteerde informatie was het de Commissie gebleken dat het slechts
om enkele centimeters verhoging zou gaan. Dat werd door de Commissie als
niet significant beoordeeld.

Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland
(projectnummer 652)
Bij dit project deed zich de bijzondere omstandigheid voor dat de Commissie
door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (SIAB) is gewaagd haar toet-
singsadvies toe te lichten in verband met de advisering van de StAB aan de
rechtbank te Leeuwarden. De achtergrond hiervan is als volgt.
In 1996 bracht de Commissie een positief toetsingsadvies uit over het MER en
de aanvulling op het MER voor de proefboringen in de Noordzeekustzone en op
Ameland. De Commissie concludeerde dat het MER alle essentiële informatie
voor de besluitvorming bevatte. Niettemin waren er, gezien het dynamische ka-
rakter van het gebied, belangrijke leemten in kennis blijven bestaan die geen
stellige conclusies over effecten rechtvaardigden. Aanvulling van de kennis voor
het nemen van het besluit achtte de Commissie niet goed mogelijk, omdat bin-
nen enkele jaren geen belangrijke reductie van die onzekerheden is te ver-
wachten. Bovendien kan een deel van de leemten alleen worden weggenomen
door het uitvoeren van éên of enkele proefboringen. Insprekers hebben beroep
aangetekend tegen de locatiebesluiten. Zij voerden een groot aantal bezwaren
aan tegen de kwaliteit van het MER. 7-o werd gewezen op de inadequate be-
schrijving van de bestaande toestand van het milieu, op de onvolledigheid van
het MER in zijn beschrijving van mogelijke risico's voor het milieu en de ge-
breken in zowel de berekening van effecten van de boringen als in de be-
schrijving van de minst milieubelastende boorlocatie. De vijf locatiebesluiten
zijn door de rechtbank te Leeuwarden (voor de tweede maal) geschorst op 28
april 1997. In de uitspraak maakte de rechtbank eveneens kritische opmerking-
en over het MER. Ten behoeve van de uitspraak in de bodemprocedure heeft de
rechtbank vervolgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (SIAB) ge-
waagd een verslag uit te brengen (ex. art.8:47 van de Algemene wet bestuurs-
recht) over de beroepen van onder andere de Landelijke Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee tegen de locatiebesluiten van de Minister van Economische
Z,øken. De StAB heeft vervolgens de Commissie voor de m.e.r. een aantal vragen
voorgelegd over de wijze waarop het toetsingsadvies van de Commissie tot stand
is gekomen en over de kwaliteit van het MER. Daarbij kwamen onder meer de
bovengenoemde kritiekpunten aan bod.
In antwoord op deze wagen heeft de Commissie een notitie opgesteld, waarin
een toelichting op onderdelen van het positieve toetsingsadvies wordt gegeven.
De Commissie heeft in die notitie geen nieuwe informatie gegeven. Zij lichtte toe
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1.4.1

waarom zU het MER en de aanvulling een voldoende basis voor de besluitvor-
ming vinden, dit in tegenstelling tot de insprekers. Tevens heeft een gesprek
met de StAB over het toetsingsadvies plaatsgevonden.
In oktober 1997 heeft de StAB haar verslag uitgebracht aan de rechtbank te
l,eeuwarden. Het verslag van de StAB heeft nog een vertrouwelijk karakter, zo-
dat het niet mogelijk is daarover in dit jaarverslag te rapporteren.

Andere werkza¿unheden

Doorwerking van de adviezen van de Commissie

Inleiding
In 1996 is het secretariaat gestart met het systematisch nagaan van de door-
werking van de adviezen van de Commissie. Dit interne registratiesysteem heeft
primair tot doel na te gaan in welke mate het bevoegd gezagrekening houdt met
de adviezen van de Commissie bij de verschillende besluiten tijdens de m.e.r.
procedure. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de advisering
door de Commissie verder te verbeteren.
Tegelijkertijd wordt getracht meer zicht te krijgen op de mate waarin de infor-
matie in het MER leidt tot een milieuvriendelijker besluit.

In het registratiesysteem zijn de volgende punten opgenomen:
I Belangrijke nieuwe elementen die door de Commissie ten opzichte van de

startnotitie zijn ingebracht in haar richtlijnenadvies. Onder 'belangrijke
nieuwe elementen'wordt daarbij verstaan: elementen die nieuw zijn ten op-
zichte van de informatie in de startnotitie en die naar het oordeel van het
secretariaat belangrijk zijn voor de inhoud van het MER en de besluitvor-
ming.
Voorbeelden hiervan zijn:
. bU een diJkverbetering het advies om in het MER na te gaan of de in de startnotitie

geselecteerde varia¡ten te combineren zijn met een kwelscherm waardoor de totale ingreep
beperkt kan worden;

. bU landinrichtingsproJecten het toetsen van alternatieven op de beheersbaarheid en
duurzaamheid;

. het aangeven van prioriteiten biJ de beschrijving van milieueffecten.
2 Afivijkingen op belangrijke punten in de vastgestelde richtlijnen ten opzichte

van het advies van de Commissie. Daarbij wordt nagegaan of de hoofdpun-
ten van het richtlijnenadvies door het bevoegd geza:g zijn overgenomen.
Tevens wordt nagegaan of het bevoegd gezag in de richtlijnen belangrijke,
andere accenten legt.

3 Het oordeel van de Commissie over het MER, de reden van een eventueel
advies tot aanvulling, het nagaan in hoeverre in de richtlijnenfase specifiek
is gewaagd naar de onderwerpen waarop de Commissie essentiële tekortko-
mingen constateert en de aard van de aanbevelingen van de Commissie voor
de t¡esluitvorming.

4 Bij de publicatie van een besluit of ontwerpbesluit nagaan of gekozen is voor
het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) dan wel dat er een ontwikke-
ling heeft plaatsgevonden naar het mma. Dit laatste gebeurt door de inhoud
van het besluit te vergelijken met het voornemen zoals beschreven in het
MER. Daarbij wordt doorwerking geconstateerd wanneer enkele elementen
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van het mma in het voornemen zijn opgenomen dan wel het mma volledig
is overgenomen in het voornemen.
Tevens wordt nagegaan welke invloed het toetsingsadvies van de Commissie
heeft gehad, of de keuze die in het besluit wordt vastgelegd wordt gemoti-
veerd en of er een evaluatieprogramma is opgenomen in het besluit.

Eerste resultaten periode 7996, - 1997
Eind 1997 heeft een eerste bewerking plaatsgevonden van de ingevulde door-
werkingsformulieren voor adviezen en besluiten over de periode 1996 - 1997.
De resultaten van deze bewerking dienen beschouwd te worden als mogelijke
signalen en aandachtspunten. Absolute cijfers en harde conclusies kunnen nog
niet worden gegeven. Hiervoor dient het systeem verder ontwikkeld te worden.

De informatie heeft betrekking op:
. 106 adviezen voor richtlijnen
¡ lOStoetsingsadviezen
. 5l besluiten.

De bewerking levert de volgende voorlopige cijfers op:

Ríchtlljnen
o Brj bijna een derde van de vastgestelde richtlijnen week het bevoegd gezag

op belangrijke punten af van het advies voor richtlijnen.

De inhoud van de afivijkingen is divers. Relatief veel voorkomende afivijking-
en hebben betrekking op het niet overnemen van door de Commissie aange-
dragen alternatieven of varianten, een andere mate van detail in de vast-
gestelde richtlijnen (in de meeste gevallen zijn deze gedetailleerder) en het
niet overnemen van de prioriteiten bij de beschrijving van milieueffecten.
In de helft van de gevallen waar belangrijke afrvijkingen zijn geconstateerd
hadden deze betrekking op onderwerpen die tevens als belangrijke nieuwe
elementen in het richtlijnenadvies zijn aangemerkt. Opvallend bij deze
laatste categorie is het aantal dijkenprojecten waarbij de afivijking betrek-
king heeft op een door de Commissie aangedragen tracé/variant of waarbij
de Commissie een in de startnotitie als kansrijk opgenomen tracé/variant
niet onderschrijft.

Toetsíngen
o BU bijna een derde van de toetsingen gaf de Commissie de aanbeveling het

MER aan te vullen vanwege het ontbreken van essentiële informatie. Het
aandeel aanvullingen wijkt daarmee niet af van het beeld van de afgelopen
jaren. In de jaren 1992 tot en met 1996 fluctueerde het percentage aan-
vullingen namelijk tussen de 20 en 37o/o.

In het merendeel van de gevallen werd daadwerkelijk een aanvulling ge-
maakt in de een of andere vorrn, bijvoorbeeld als notitie tijdens de toetsings-
fase of als aanvulling met toepassing van het richtsnoer voor aanvullingen.

In vrijwel alle gevallen, waarbij geadviseerd is het MER aan te vullen is
sprake van het onvoldoende beschrijven van de voorgenomen activiteit en/of
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het mma. Bij ongeveer een kwart van de aanvullingen is het onvoldoende
uitwerken van het mma expliciet de reden voor het advies tot aanvulling.

Besluíten
o BU het merendeel van de genomen besluiten (meer dan driekwart) consta-

teert de Commissie dat het mma een rol heeft gespeeld in de uiteindelijke
vorm van het voornemen, in de zin dat een milieuvriendelijker besluit is
genomen in vergelijking met het oorspronkelijke voornemen, zoals beschre-
ven in het MER. Dit kan zoals eerder aangegeven, variëren van de opname
van enkele elementen van het mma in het voornemen tot een volledige
overname van het mma in het voornemen.

Voorbeelden van overgenomen elementen uit het mma zijn:
. Een aanscherping van de toelatingseisen voor bedrijven (via hindercatego-

rie VNG) in het uiteindelijke besluit ten opzichte van het voornemen uit
het MER.

. Het in het project IJburg opnemen van een zodanige ligging van het eilan-
denrijk ten opzichte van de IJ-oergeul dat sprake is van een aanzienlijke
besparing in bouwzand.

. Het opnemen van de geurbeperkende maatregelen (overkappen biofilter
en trouw schoorsteen) uit het mma in het voornemen bij een composte-
ringsinrichting.

. Brj een dijkenproject het vervangen van een deel van de harde bekleding
van taluds door vegetatie.

Slotopmerkíng
Zoals eerder gesteld is de registratie van de doorwerking van de adviezen van
de Commissie in eerste instantie tredoeld voor intern gebruik om de effectiviteit
van de adviezen te controleren en de consistentie te verbeteren. Bij de eerste
bewerking is geconstateerd dat de wijze van registratie op onderdelen verbeterd
kan worden om interpretatieverschillen bij de beoordeling zoveel mogelijk te
beperken. De resultaten moeten gezienworden als een eerste stap om te komen
tot een beter inzicht in de doorwerking van de adviezen van de Commissie.

Mogelijk dat in de toekomst informatie uit de doorwerkingsformulieren van nut
kan zijn voor de eerstvolgende evaluatie van de m.e.r. regeling door de Evalua-
tiecommissie Wet milieubeheer (ECW) en het kabinet.

Multicriteria-analyse en m.e.r.

Het toepassen van multicriteria-analyse (MCA) in m.e.r. is al sedert de invoering
van m.e.r. een punt van discussie. Veel gehoorde bezwaren tegen de methode
zijn bijvoorbeeld het gevaar voor manipulatie, de beperkte inzichtelijkheid, de
technocratische benadering en de pseudonauwkeurigheid. Als voordelen worden
echter genoemd de objectiviteit, de reproduceerbaarheid, de systematische aan-
pak en de inzichtelijkheid3l.

Mooren, Rob, Appels en peren: het uergelljken uan altematæuen, hoofdstuk 5 in Milieu-elfectrapportage,
methoden, elfecten en resultaten,,€neas, Best, 1996.

3
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Ook de Commissie heeft zich de afgelopen jaren in diverse adviezen uitgespro-
ken over het toepassen van MCA als hulpmiddel in milieueffectrapporten.
Vragen door haar presidium en van derden over MCA waren voor de Commissie
aanleiding om voor intern gebruik een notitie op te laten stellen door een werk-
groep van deskundigen over de meest effectieve toepassing van MCA in m.e.r.
In deze notitie worden aanbevelingen aan werkgroepen van de Commissie ge-
daan hoe om te gaan met MCA in richtlijnen- en toetsingsadviezen. De aan-
bevelingen hebben als doel om meer consistentie in de adviezen van de Com-
missie over MCA te brengen. Hopelijk draagt dit bU aan het verschaffen van
meer duidelijkheid voor de m.e.r.-praktijk.
De hoofdconclusie van de werkgroep is dat MCA zeker niet als hét instrument
voor de afrveging van alternatieven moet worden gezien. Het is wel een instru-
ment dat onder bepaalde omstandigheden hier heel geschikt voor kan zijn. Met
name wanneer er sprake is van veel (deel)alternatieven en/of afivegingscriteria.
Indien besloten wordt MCA toe te passen, kan in zijn algemeenheid gewogen
sommeringll als meest geschikte methode worden aanbevolen, omdat deze
relatief eenvoudig, transparant en goed reproduceerbaar is. Onder bepaalde om-
standigheden kan een meer complexe methode zijn nut hebben, maar dit moet
dan van geval tot geval bekeken en gemotiveerd worden.
De werkgroep noemt ook enkele randvoorwaarden voor een goede toepassing
van MCA in m.e.r. Op de eerste plaats moet altijd een duidelijk overzicht wor-
den gegeven van de oorspronkelijke informatie, die als input voor de MCA heeft
gediend. Verder moeten toegepaste gewichten expliciet gemotiveerd worden en
moet altijd een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd.
Aandachtspunten bij toepassing van MCA zijn een correcte uitvoering van de
aggregatie van gegevens - vooral het voorkómen van optellen van ongelijksoorti-
ge zaken in de beginfase van de MCA - en het geven van een duidelijke toe-
lichting en verklaring van de resultaten van de MCA.
De werkgroep besluit met enkele aanbevelingen voor toetsingen door de Com-
missie. Op de eerste plaats zou in adviezen altijd een oordeel over de uitgevoer-
de MCA moeten worden uitgesproken, op basis van een beoordeling van alle
doorlopen stappen op consistentie en methodische juistheid. Verder zou de
Commissie ten behoeve van de toetsing bij voorkeur steekproefsgewi¡s enkele
controleberekeningen moeten uitvoeren. Aandachtspunten voor de toetsing
vloeien verdervoort uit de hierboven genoemde conclusies en randvoorwaarden,
zoals een correcte uitvoering van de aggregatie, de motivering van gewichten,
voorkomen van dubbeltellingen, presentatie van de oorspronkelijke informatie
en verklaring van de resultaten.

Bij deze methode worden criteriumscores eerst gestandaardiseerd, bijvoorbeeld door alle scores te delen
door de hoogste score. Vervolgens wordt het gewicht dat criteria kunnen hebben in de besluitvorming
bepaald, waarna de gestandaardiseerde scores worden vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichten.
Daa¡na worden alle op deze wijze verkregen 'gewogen' scores per alternatief bij elkaar opgeteld
(gesommeerd). Op basis van de resulterende totaalscore per alternatief wordt de rangorde van de
alternatieven bepaald.
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Contacten met PGO's

Sinds 1992 informeert de Commissie particuliere gegevensleverende organisa-
ties (PGO's) over de start van een m.e.r.-procedure. Dit geldt voor procedures
waarbij aannemelijk is dat in het betreffende plangebied faunistische enlof
floristische waa¡den aanwezigzijn. Via een inspraakreactie door de PGO's aan
het bevoegd gezag kan de Commissie aandacht besteden aan ingetrrachte op-
merkingen. Sinds 1996 stelt de Commissie PGO's tevens op de hoogte van de
start van de terinzagelegging van het MER. Dit gebeurt in die gevallen waar
PGO's op de startnotitie hebben ingesproken.
In 1996 - 1997 is een onderzoeksl uitgevoerd naar het gebruik van faunagege-
vens in m.e.r. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat slechts een derde van de
inspraakreacties van PGO's in het advies van de Commissie wordt gebruikt. Het
onderzoek geeft advies voor een aantal vervolgacties. Een van de acties omvat
het in onderling overleg (PGO's, Commissie en bevoegd gezaÐ opzetten van een
checklist. Deze checklist zou gebruikt moeten worden bij het opstellen van
goede inspraakreacties, zodat die effectiever kunnen worden gebruikt door de
Commissie (in haar adviezen) en door de overheden (in hun rol als bevoegd
geza$.
De PGO's en de Commissie hebben in 1997 hierover overleg gevoerd en hebben
een aanzet gegeven tot het maken varr zo'rr checklist.

Contaeten met wettelijke adviseurs

Behalve de Commissie voor de m.e.r. zijn ook de (regionale) inspecteur milieu-
hygiëne van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en de (regionale) directeur Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) van het gelijknamige Ministerie bij alle m.e.r.-procedures wettelijk advi-
seur. In 1997 heeft het secretariaat van de Commissie overleg gehad met de
beide andere wettelijke adviseurs met als doel de afstemming tussen de activi-
teiten van de wettelijke adviseurs te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat
de inspecteur milieuhygiëne en de directeur LNV specifieke taken hebben die
de Commissie niet kan vervullen. Het gaat daarbij vooral om de handhaving van
beleid en de consequenties daarvan voor het realiteitsgehalte van alternatieven
in het MER. Ook bezitten deze wettelijke adviseurs soms kennis die de Commis-
sie niet bezit, bijvoorbeeld over de lokale milieusituatie. Een betere afstemming
van de inbreng van de wettelijke adviseurs kan de inbreng verbeteren. Met de
inspecties milieuhygiëne en de directies LNV is besproken dat selectieve betrok-
kenheid bij de totstandkoming van de adviezen van de Commissie gewenst is.
Dat betekent dat de partijen bij de start van een project overleggen over de ge-
wenste vorrn van betrokkenheid. Een belangrijk moment van afstemming kan
het locatiebezoek zijn dat de Commissie bij de start van ieder project aflegt. In
het verloop van de advisering kunnen de partijen elkaar beter dan tot nu toe het
geval is attenderen op relevante ontwikkelingen. Ook is de afspraak gemaakt
dat de Commissie jaarlijks een overzicht maakt van de projecten waarvan
evaluatierapporten zijn binnengekomen en van de projecten waarvoor de

Drees, M. en H. Huitema, Milieuelfectrapportage, het gebruik uan gegeuens ouer de Jauna in de
Milieuelfectrappo¡.tage, Ministerie vari Volkshuisvesting, RuimteliJke Ordening en Milieubeheer en
Ministerle van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1997.

5
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evaluaties volgens het genomen besluit afgerond zouden zijn in het afgelopen
jaar. Deze informatie is voor de milieu-inspectie en de directies LNV bruikbaar
in verband met de handhaving van de evaluatieverplichting. Op basis van deze
informatie kunnen zij in overleg treden met bevoegde instanties over de
voortgang van de m.e.r.-evaluatie bij de betreffende projecten.

Cursussen, seminars en workshops

In 1997 leverden medewerkers van het secretariaat, Commissieleden en (plaats-
vervangende) voorzitters van de Commissie diverse bijdragen over m.e.r. aan
cursussen, congressen, seminars en andere bijeenkomsten. Enkele hiervan zijn
eenmalig, maar een groot aantal keertjaarlijks terug. De belangrijkste bijdragen
worden onderstaand genoemd.

Voorlichting binnenland
o Colleges tnteiding îLe.r. en rollenspel op ondenalisínsteltíngen

. Rijksuniversiteit Limburg (studenten gezondheidszor$

. Hogeschool Amsterdam, Milieutechnologie en milieubeheer
o Universiteit Utrecht, vakgroep milieukunde, EIA cursus
. Universiteit Utrecht Aqua Summer Course
. Hogeschool Larenstein

o Blidragen aan meerdaagse cursl¿ssen
¡ Basiscursus m.e.r.
. M.e.r. bij ruimtelijke ordeningsprojecten
. Basiscursus m.e.r. voor medewerkers van Rijkswaterstaat
. Basiscursus tracé/m.e.r.

o Voorlichting uoor ou ertteid" en be drljfsteu en
. Workshop dijkverbetering en m.e.r.
. Workshop Health impact assessment, UNECE en WHO
r Forum milieueffectrapportage, Universiteit Nijmegen
. Themabijeenkomst Besluitvormingsprocedures Grote Proj ecten AVIVB
. Landinrichting en m.e.r., provincie Gelderland en provincie Noord-

Brabant
. RMNO workshop Milieukennis in besluitvorming
. StudiebUeenkomst Vereniging van Bestuurskunde
. Grotius Academie, opleiding milieurecht
. BUeenkomst Begeleidingsgroep Berging Bâggerspecie Slufter, over nut en

noodzaak van evaluatieonderzoek
. M.e.r. bij omgevingsplannen, Beraad Regionale Plannen

Buitenlandse activiteiten en contacten
o Ontvangst en voorlichting voor buitenlandse bezoekers uit lJsland Australië

en Namibië
o BUeenkomst EIA Centres te Brussel
o Nato CCSM workshop'Methodologr, evaluation and scope of EIA', IJsland
o Büdragen aan de IAIA Conferentie in New Orleans
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o Studiedag Ministerie van de Maamse Gemeenschap over Richtlijnenboek
m.e.r.

o Workshop Sustainable Tourism, Genua
o Bijeenkomst over SEA in the European Union, Potsdam
o Russisch-Nederlandse SEA workshop in kader van Memorandum of

Understanding
o Slowaaks-Nederlandse SEA workshop in kader van Memorandum of

Understanding

Internationale bijeenkomsten over m.e.r

Jaarlijkse bijeenkomst van de International Association for Impact
Assessment (IAIA)

Yan 27 tot en met 3l mei 1997 vond de jaarlijkse bijeenkomst van IAIA plaats
in New Orleans, Verenigde Staten. Het centrale ttrema was water. Van de Com-
missie namen daaraan drie secretariaatsmedewerkers deel- Zij presenteerden
de volgende papers:

o Towards integrated assessments with reference to integrated water
management projects in third world countries.

r The role of EIA in land reclamation of wetland area for urtlan expansion of
. Amsterdam.
o Towards use of SEA and ELA in tiered decision-making on drinking water

management in the Netherlands.

Onder de circa 45O deelnemers waren 36 deelnemers uit ontwikkelingslanden
voor wie de deelname mogelijk was gemaakt door het Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking (DGIS) dat daarvoor een fonds had ingesteld (The

Dutch Fund).

Voorafgaand aan de IAlA-brjeenkomst vond een workshop plaats over m.e.r.-
management. Deze workshop was georganiseerd door Canada. Nederland was
vertegenwoordigd door DGM, DGIS en door de Commissie. In verband met de
in Nederland geconstateerde tegenstelling tussen de succesvolle wijze waarop
m.e.r. wordt ervaren door diegenen die veelvuldig bij de voorbereiding, opstelling
en beoordeling van MER'en betrokken zijn en de kritiek die m.e.r. krijgt van
sommige bestuurders en van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, presen-
teerde de Commissie tijdens de workshop een bijdrage: EIA in the Netherlands:
the paradox oJ strccessJul apptícatían and mediacre reputatiort De bedoeling
daarvan was om te peilen of elders een dergelijke ervaring ook bestaat en zo ja,
wat daarvan de oorzaak is en wat daaraan te doen valt. Het bleek dat de erva-
ring algemeen was onder de deelnemers aan de workshop. Er werd onderschre-
ven dat de verklaring vooral ligt in de tegenstelling tussen het m.e.r.-proces dat
rationaliteit veronderstelt en de besluitvorming die daarvan afivijkt en dat de
enige oplossing ligt in een betere communicatie tussen m.e.r.- managers en tre-
sluitnemers.
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Op de bijeenkomst werd het rapport dat de Commissie opstelde voor de

International EA Effectiveness Study6l getiteld: Country Statr.¿s Reports on EIA,

the stcr;lrs oJ EIA systems, results oJ an ínternatíono;L surueA $epresenteerd en
gedistribueerd. In dit rapport zijn de m.e.r.-systemen en -ervaringen van 25 van
landen en internationale financieringsinstanties geïnventariseerd en statistisch
bewerkt.

Tijdens de bijeenkomst werd door Australië een rapport over de EIA Process

Strengtlrcníng Workstrop verspreid. Die workshop was in 1995 in Canberra ge-

houden eveneens voor de International EA Effectiveness Study. De bijdrage in
dat rapport over reviewing'EIA documents'werd verzorgd door de Commissie
en omvat een korte beschrijving en vergelijking van toetsingsmethoden in een

aantal belangrijke m.e.r.-systemen in de wereld alsook een beschrijving van wat
kan worden beschouwd als 'a good practice approach to reviewing'.

NATO-workshop
In 1997 heeft een workshop in lJsland plaatsgevonden, georganiseerd door
NATO/CCMS (North Atlantic Treaty Organization/Committee on ttre Challenges
to Modern Society). Deze regelmatig gehouden workshops vinden plaats in het
kader van de pilot study: Methodologg, Eualuation, andScope of Enuironmental
ImpactAssessment. De bedoeling van de workshops is elkaar te informeren en
(praktijk)ervaringen uit te wisselen. Van de bijdragen wordt een verslag gemaakt
en de resultaten van een aantal workshops worden in rapporten gebundeld. De

workshop in 1997 had het thema: lntegration oJ rísk assessment and heatth
ímpact c¿ssessment ín enuironmental assessment. Wat opviel was dat in de

deelnemende landen verschillende wijzen van aanpak en methoden te zien zijn.
Een punt van aandacht in elk land is dat er een goede en open communicatie
met insprekers moet plaatsvinden.

Contacten met Midden- en Oost-Europa
In 1997 heeft de Commissie in twee gevallen deel uitgemaakt van een Neder-

landse delegatie in het kader van Memoranda of Understanding met respectie-
velijk Rusland en Slowakije. In beide gevallen nam de Commissie deel op uit-
nodiging van het Ministerie van VROM. Zowel in Rusland als in Slowakije was
milieueffectbeoordeling op strategisch niveau het onderwerp van de workshop.
De Commissie heeft presentaties gehouden over de Nederlandse ervaringen
hiermee.

6 Zie ook hetJaarverslag over 1996.
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In maart 1993 is, met instemming van de ministers van VROM en van LNV, een
overeenkomst gesloten tussen de Commissie en het Directoraat-Generaal Inter-
nationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De
overeenkomst houdt in dat de Commissie bij door het DGIS te selecteren
m.e.r.'s voor Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsprojecten met belangrij-
ke implicaties voor het milieu richtlijnen- en toetsingsadviezen uitbrengt.
De overeenkomst, die op 1 juli 1993 effectief werd, is in principe aangegaan
voor een periode van drie en een halfjaar. Medio 1996 is de implementatie van
het instrument m.e.r. binnen het DGIS geëvalueerd. De rol van de Commissie
was onderdeel van deze evaluatie. Er werd besloten de overeenkomst tussen het
DGIS en de Commissie voor een periode van drie jaar met ingang van I januari
1998 te verlengen.

Richtlijnen- en toetsingsadviezen
In 1997 zijn twee toetsingsadviezen uitgebracht. Eén toetsingsadvies betrof het
Hidrovía-project, een initiatief om de bevaarbaarheid van de Paraná en
Paraguayrivier in Zuid-Amerika over een lengte van 3.50O kilometer te verbete-
ren. Bij de toetsing werden de ontwerpstudies, het milieueffectrapport, het rap-
port van het onafhankelijke panel van deskundigen en de studie 'Uitgangspun-
ten voor evaluatie van het Hidrovía Paraguay-Paraná Project'betrokken. Het
tweede toetsingsadvies betrof toetsing van aanvullingen op het MERvoor de ha-
ven van Gaza, voor welk project een aanpak van evaluerend ontwerpen wordt
gevolgd. In 1997 werd verder een begin gemaakt met de toetsing van een MER
voor de exploratie van gasvelden in Peru.

Secreta¡iaatsmemoranda
In 1997 is er, naast bovengenoemde adviezen van de Commissie, op verzoek van
de themadirectie milieu (DML/MÐ van het DGIS een aantal secretariaatsmemo-
randa opgesteld over onderwerpen waarvoor om verschillende redenen (no$
geen m.e.r. kon worden toegepast en die toch belangrijke milieu-implicaties
hebben. Deze memoranda zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het se-
cretariaat van de Commissie. Er is geen werkgroep van deskundigen samen-
gesteld, maar het secretariaat kan zich laten bijstaan door een deskundige voor
de inbreng van specifieke kennis. Het secretariaat van de Commissie beoordeelt
aan de hand van twee criteria of zij ingaat op het verzoek voor het opstellen van
een dergelijk memorandum; uitzicht op inschakeling van de Commissie voor het
opstellen van een richtlijnen of toetsingsadvies en het vergroten van het draag-
vlak voor m.e.r.
Secretariaatsmemoranda werden uitgebracht over projecten en/of programma's
in India (5X), Mali, Albanië/Macedonië, Jemen, Philippijnen (2X), Erypte, Zim-
babwe, Pakistan, Burkina Faso en Chaad.

Inhoudelijke en secretariële ondersteuning voor het Nam Theun project
Op verzoek van het DGIS stelde de Commissie een werkgroep in om Prof. dr. ir.
D. de Tneuw te ondersteunen in zijn rol als 'convenor'van de door de Wereld-
bank ingestelde International Advisory Group (lAG) voor het Nam Theun 2
hydro-elektrisch project in Laos. De IAG werd ingesteld om de Wereldbank onaf-
hankelijk advies en sturing te geven bij de behandeling van milieuaspecten en
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sociale aspecten van het Nam Theun 2-project. Met name werd aandacht ge-
vraagd voor de naleving van de eigen richtlijnen van de Wereldbank en voor de
risico's die de bank loopt bij ondersteuning van het project. Het secretariaat van
de Commissie verleende secretariële ondersteuning aan de IAG.

Voortzetting van de overeenkomst tussen het DGIS en de Commissie
In de loop van 1997 is de voortzetting van de overeenkomst tussen het DGIS en
de Commissie voorbereid. De nieuwe overeenkomst is voor een periode van drie
jaar en gaat in op I januari 1998. In de tweede overeenkomst is het takenpak-
ket van de Commissie uitgebreid in lijn met de aanbevelingen van de evaluatie
van medio 1996. Naast de advisering over richtlijnen en toetsing van milieuef-
fectrapporten voor ontwikkelingsprojecten voorziet de nieuwe overeenkomst een
rol van de Commissie bij:
o het adviseren over de noodzaak van het doorlopen van een m.e.r. of de

uitvoering van een milieutoetsing;
o het trainen van en 'ondersteunen'van ambassade- en projectmedewerkers

op het gebied van milieutoetsing;
o het versterken van nationale instituties in ontwikkelingslanden die zich met

milieueffectrapportag e bezig houden;
o instrument- en methodeontwikkeling; het afstemmen van milieutoetsingsin-

strumenten met andere instrumenten die worden gebruikt bij voorbereiding
en beoordeling van projecten.

Ervaring met nieuwe taken
Om ervaring op te doen met de nieuwe taken is gedurende 1997 aan enkele
pilotprojecten meegewerkt. Tn treedt de Commissie op basis van een voorlopige
kaderovereenkomst op als 'resource institute'voor een regionale associatie van
m.e.r.-deskundigen in Zuid Azië. Ook traden medewerkers van het secretariaat
van de Commissie op als 'resource persons' bij training van deskundigen uit
ontwikkelingslanden in milieueffectrapportage.

IVorkshops, seminars en andere bijeenkomsten
De Commissie verleende in 1997 medewerking aan onder andere de volgende
workshops, studiedagen en andere bijeenkomsten:
. conferentie in de Rode Hoed, Amsterdam, over 'Structural Adjustment and

the Environment';
o de jaarlijkse bijeenkomst van de International Association for Impact

Assessment (IAIA) in New Orleans, Verenigde Staten;
o voordracht over m.e.r. voor vertegenwoordigers van het Ministry of Environ-

ment uit Taiwan;
o voordracht over m.e.r. voor vertegenwoordigers van de 'Comisión Nacional

de Medio Ambiente' uit Chili;
o collegie over m.e.r. en ontwikkelingssamenwerking, Vrije Universiteit van

Amsterdam;
o college'Planning for energr'voor studenten uit ontwikkelingslanden, Inter-

national Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede;
o workshop over strategische milieueffectrapportage in Kathmandu, Nepal

voor vertegenwoordigers uit Bangladesh, Buthan, India, Nepal, Pakistan, Sri
Lanka en Vietnam;
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o bijdrage over m.e.r. aan een workshop over milieu-inspectie en handhaving
met vertegenwoordigers van de nationale en regionale milieucommissies in
chili;

. cursus 'Strategic Environmental Analysis', Stichting Nederlandse Vrijwilli-
gers (SNV);

o inleiding over m.e.r. voor de Internationale Agrarische Hogeschool Laren-
stein, Deventer/Velp;

o workshop met Nederlandse adviesbureaus die actief zijn in ontwikkelings-
landen over m.e.r. en over de rol van de Commissie m.e.r.;

o college over m.e.r. in ontwikkelingssamenwerking, Universiteit Utrecht;
o bijdrage aan training van deskundigen uit de landbouwsector in Mozambi-

que, Internationaal Agrarisch Centrum (lAC), Wageningen;
o btjeenkomst themadeskundigen milieu en plattelandsontwikkeling van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken:
o bUdrage aan training m.e.r. voor vertegenwoordigers uit landen van de

Arabische Liga, Damascus, Syrië.

OS-jaanrerslag
Begin 1998 zal de Commissie een apart jaarverslag uitbrengen betreffende haar
activiteiten in het kader van m.e.r. en ontwikkelingssamenwerking in 1997.
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3 Hpt oopL vAt{ HET DoEL

In een milieueffectrapport moet niet alleen het voornemen van de initiatiefne-
mer worden beschouwd, maar ook "de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs
in beschouwing dienen te worden genomen". Welke en wat voor soort alternatie-
ven dat zijn, is niet altijd duidelijk bij de start van een m.e.r.-procedure. De af-
bakening van alternatieven hangt samen met de mogelijkheden van de initiatief-
nemer, maar ook van de waag, wat de bedoeling van het voornemen is. Dit
hoofdstuk geeft aan hoe belangrijk een goede formulering van doelen is voor de
afbakening van alternatieven.

Wat een initiatiefnemer werkel{k wil, wordt lang niet altijd duidelijk uit het
hoofdstuk van het MER5], waarin het gaat over de doelen van het initiatief.
Sommige MER-makers beschouwen dit hoofdstuk als een plaats om een verhaal
ter vertellen over de historische ontwikkelingen rond het initiatief, of maken er
een PR-verhaal van. Maar als het hoofdstuk over doelen goed is geschreven, kan
het twee functies hebben:
o het bakent de in het MER te beschouwen alternatieven af (afbakeningsfunc-

tie):
o het biedt een afivegingskader voor de in het MER behandelde alternatieven

(afìvegingsfunctie).
Als er voor een project specifieke milieudoelen onderdeel worden gesteld?l is het
des te belangrijker om heldere en consistente doelen te formuleren.

Bij de formulering van doelen vertonen een aantal MERen gebreken. Voorbeel-
den zijn dat niet alle doelen worden vermeld, dat doelen niet operationeel zijn
gemaakt, dat de relatie tussen hogere (abstracte) en lagere (concrete) doelen niet
duidelijk is, of dat de prioriteit niet is aangevensì. Onderstaand kader geeft
enkele voorbeelden.

Zle l:et hoofdstuk 'Van uolgend naar sh¡end' in dit jaarverslag.

Dit laatste is vooral belangrijk bij een dubbele doelstelling, zoals leefbaa¡heids- en t¡ereikbaarheidsdoelen
bij wegen en mainport- en milieuverbeteringsdoelen biJ Schiphol.

7

8

Voorbeeld,: doelen níet operationeel, relotíe met lø;ndelijke doelen niet gelegd

O Voorbeeld GFT-vergÉst¡ng Lelystad (projectnummer 48O):

In een MER voor een GFT-verwerkiingsinstallatie wordt aangegeven dat er een
probleem bestaat met de verwerking van GFT. Het MER geeft vier doelen aan voor
het voornemen, waaronder 'lage verwerkingskosten voor burgers'. Op deze wijze
gesteld levert dit geen operationeel criterium op; wat de een goedkoop vindt, kan
voor de ander duur njn.7ælfs als er geen inkomensverschillen zouden zijn, zouden
verschillende personen verwerkingskosten verschillend beoordelen. Om richtingge-
vend te zijn bij het afbakenen van alternatieven en bij het rangschikken van alter-
natieven, zal duidelijk moeten zijn welke kosten acceptabel worden geacht.

-43



Voorbeeld: geen príoriteiten aangegeuen in (sttb)doelen

e Voorbeeld luchthaven Sehiphol (projectnummer 334)

In de m.e.r.-procedure werd uitgegaan van én een mainportfunctie voor een lucht-
haven, én een verbetering, dan wel geen achteruitgang van het milieu. Als operatio-
nalisering van het milieudoel njn 14 subdoelen gesteld. Maar het MER gaf nergens
aan hoe die subdoelen zich tot elkaar verhielden: zijn bijvoorbeeld alle subdoelen
even belangrijk? Als bijvoorbeeld negen subdoelen worden gehaald, is het hoofddoel
dan wel of niet gehaald?

Voorbeeld: sommige doelen wel, øndere níet operatíoneel
e Bedripenterein WtJkermeerpolder (projectnummer 891)

In de startnotitie waren zowel economische doelen als doelen voor cultureel erfgoed,
natuur en (leeflmilieu gesteld, maar de economische doelen waren veel concreter en
operationeler. De Commissie heeft gesteld dat als erwordt uitgegaan van gelijkwaar-
dige doelen, de 'LNC-doelen' concreter gemaakt zullen moeten worden en het be-
voegd gezag gewaagd in de richtlijnen aan te geven aan welke criteria de alterna-
tieven zullen worden

I

Ook het hanteren van verschillende termen - zoals doelen, (rand-)voorwaarden
en uitgangspunten - kan een bron van onduidelijkheid bij het formuleren van
alternatieven zijn. Een 'doel' komt bijvoorbeeld in principe voorl uit een eigen
belang van de initiatiefnemer, terwijl een 'r¿rndvoorwaarde'voortkomt uit exter-
ne (vrijwel altijd van overheidswege gestelde) normatieve voorschriften. In de
praktijk loopt dit echter nog wel eens door elkaar heensl.
Ook de term uitgangspunten wordt nogal eens verschillend gebruikt: ofivel om
aan te geven dat iets nog onzeker is ('het is slechts een uitgangspunt'), dan we1

om juist aan te geven dat er geen discussie meer over mogelijk is ('dit is uit-
gangspunt en daarmee basta').

Ook zijn er in diverse MERen voorbeelden te vinden hoe doelen operationeel,
consistent, samenhangend worden geformuleerd.

Voorbeeld. aøn heldere tætsing aø;n doelbereík:
O Corridor Ansterdam - Ut¡echt (projectnummer 3OO)

In het MER over verkeer en vervoer in de corridor Amsterdam - Utrecht wordt in de
uergelgkíng uon de alternatíeuen op een goede manier teruggegrepen op de - in dit
project niet specifiek geformuleerde, maa¡ aan het algemene riJksbeleid ontleende

- strategische leefbaarheidsdoelstellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot de conclusie dat
voor het deel van rijksweg A2 de doelstelling voor NO* in geen van de alternatieven
wordt gehaald; dat dÍe voor C*FL in geen va¡r alternatieven wordt gehaald en dat de
doelstelling voor CO, alleen door het meest milieuwiendelijke alternatief bíjna wordt
gehaald. Ookwordt geconcludeerd dat alleen het meest milieuwiendelijke alternatief
de doelstelling realiseert dat het totale oppewlak binnen de contour van 5O dB{A)
niet toeneemt. Ook voldoet geen van de alternatieven aan de verkeersdoelstelling dat
het aantal gewonde slachtoffers met ten minste 4Oo/o en het aantal dodelijke slacht-
offers met minstens 5o0lo dient te dalen.

Overigens kan men zich afrrragen of het onderscheid tussen doelen en randvoorwaa¡den bij overheidsiniti-
atieven op zich wel zinnig is. Tenslotte worden overheden geacht alle voorwaarden die op hetzelfde of een
hoger overheidsniveau zün vastgesteld, als eigen doelstelling te ervaren en niet als beperking bij het
verwezenlijken van het eigen belang op te vattert.
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Aan de hand van operationele doelstellingen njn dergelijke conclusies goed te
trekken.
Overigens: als het hierbij om projectspecifìeke doelstellingen zou gaan, zou verwacht moeten
worden dat ófivel de doelen grondig zouden zijn aangepast, óñuel een besluit tot niks doen zou
zijn genomen. BiJ het ontlenen van doelen aan landeliJk beleid gaat de terugkoppellrìg ulteraard
u¡at moelzamer,

Voorbeeld oøfl ,teldere oÍrero;tlonele doeten:
O Eyconlnstallatte Shell Pernls (projectnummer 296)

In het MER voor deze installatie wordt na het algemene paragraa{e over doelstel-
lingen - dat niet erg concreet is - opgemerkt dat de alternatieven daarnaast allemaal
zullen moeten voldoen aan het externe toetsingskader van het milieu- en ander
overheidsbeleid. Daarna worden deze doelstellingen en randvoorwaarden vertaald
in criteria, waaronder bijvoorbeeld dat de anvavelterugwinningsinstqllaties een zwa-
velvangst van 99,7 %o moeten bereiken.

Samenvattend kan gesteld worden, dat goed geformuleerde doelen een belang-
rijke rol kunnen spelen bij het vorrngeven en afbakenen, en het rangschikken
van in het MER te beschrijven alternatieven, mits enkele algemene richtlijnen
worden aangehouden. Die worden in het volgende kader aangegeven. In toetsin-
gen zal de Commissie het MER ook op die manier beoordelen.

Tot slot
De formulering van doelen in milieueffectrapporten is niet alleen maar een
wettelijke verplichting. Doelen zijn bepalend voor alternatieven. Het milieube-
lang kan een nog duidelijker plaats krijgen in de afiveging over voornemens als
in de doelstelling ook milieudoelen worden opgenomen. De Commissie hoopt via
de richtlijnen- en bij toetsingsadviezen te bevorderen dat er meer aandacht
wordt besteed aan de formulering van doelen. Op die manier hoopt ze ook bij
te dragen aan een transparanter en consistenter besluitvormingsproces.

Algemene ríchtlíjnen bíj twt forrnuleren vo:n doelen

o Geef een compleet overzicht van de doelen van het voornemen.
. 7ßrg voor een logische en conslstente relatie tussen hogere en lagere (of afgeleide)

doelen.
o Geef aan wat de hoofddoelen en wat de nevendoelen zijn; maak de prioriteit

duidelijk.
o Geef aa¡t of er strijdigheid kan zijn tussen doelen, en zo ja, hoe hiermee omgega¿rri

zal worden; vooral bij dubbele doelstellingen is dit van groot belang.
o Maak doelen voldoende operationeel om alternatleven te kunnen vormgeven en af-

wegen.
o Geef aan hoe 'hard' doelen ztln: ziln ze kaderstellend of alleen richtinggevend.
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4 Hpt MTLTEUBELI\¡IG: Vaw vor,cEND NAAR sruREND

Inteiding
Een van de redenen voor de invoering van m.e.r. in de jaren '80 was de consta-
tering, dat veel particuliere en overheidsinitiatieven milieueffecten veroorzaak-
ten, waarvan men het gevoel had dat deze te voorkomen waren geweest. Blijk-
baar werd het principe'bezint eer gij begint'niet in alle gevallen voldoende toe-
gepast. Met m.e.r. beoogt men milieugevolgen en milieudoelen structureel een
plaats te geven in het vonngeven en afivegen van initiatieven. Het is logisch dat
m.e.r. dit effect niet van de ene op de andere dag teweeg kon brengen. Gesteld
kan worden dat in de beginperiode m.e.r. veelal het op milieueffecten met elkaar
vergelijken van alternatieven betrof, die op grond van vooral economische en
technische inzichten ontwikkeld waren. Hoewel dit uiteraard ten aanzien van
de situatie vóór de invoering van m.e.r. een grote stap vooruit was, is het toch
duidelijk dat het 'ware gezicht'van m.e.r. nog getoond moest worden: het berei-
ken van een situatie waarin de bestaande kwaliteiten van het milieu in een be-
paald gebied en de milieudoelen daarvoor als vanzelfsprekend mede bepalend
ziinbij het vormgeven van het voornemen. Dit hoofdstuk beschrijft recente er-
varingen van de Commissie met m.e.r. in enkele sectoren, die er op lijken te wij-
zen dat het milieubelang in deze sectoren bij het ontwikkelen van alternatieven
inderdaad de rol krijgt die met m.e.r. beoogd wordt: sturend in plaats van vol-
gend.

Infrastructuur: eerst criteria stellen
In haar adviezen voor richtlijnen voor de MER HST-Oost/Rail 2f en MER Al2
Utrecht - Arnhem heeft de Commissie zich laten inspireren door de opzet van
de startnotitie voor de m.e.r. Hanzespoorlijn. In deze startnotitie wordt gepro-
beerd vóórdat wordt gestarL met de ontwikkeling van alternatieven, de criteria
hiervoor duidelijk te krijgen, waaronder de milieucriteria. De Commissie heeft
deze aanzet verder doorgevoerd en geprobeerd in genoemde adviezen een ge-

structureerd proces aan te geven voor de ontwikkeling van alternatieven in een
complexe ruimtelijke context.
In dit proces worden allereerst criteria voor de selectie en rangschikking van al-
ternatieven afgeleid uit vastgesteld beleid en regelgevin:g. Deze criteria worden
vervolgens aangevuld met criteria die volgen uit de gestelde doelen voor het pro-
ject: uit de verkeers- en vervoerdoelen volgen vervoercriteria en technische crite-
ria, uit de milieudoelen volgen leefmilieu- en ecologische criteria. Om milieu-
doelen en hieruit afgeleide criteria te kunnen formuleren wordt informatie ver-
zameld over bestaande milieukwaliteit in het plangebied, potenties die het ge-

bied biedt, de te verwachten en gewenste kwaliteit in de toekomst en een eerste
inzicht in te verwachten milieueffecten. Op grond van leefmilieu-, ecologische-,
vervoer- en technische criteria worden vervolgens alternatieven ontwikkeld en
tegen elkaar afgewogen.
Uitgaande van deze systematiekzijn de adviezen voor richtlijnen ook wat anders
opgezet dan gebruikelijk bij de Commissie: het advies volgt de werlnarijze van het
proces. Eerst wordt ingegaan op beleidskader, probleem en doel. Vervolgens
wordt ingegaan op technische aspecten, bestaande milieutoestand en te ver-
wachten milieugevolgen. Pas daarna worden te onderzoeken alternatieven be-
sproken. De opzet van het advies is overgenomen in de richtlijnen voor boven-
genoemde milieueffectrapporten.

-47-



Het is interessant op te merken dat min of meer parallel aan de hiervoor ge-
schetste ontwikkeling bij infrastructuurplanning ook methoden worden ont-
wikkeld, die eveneens beogen milieuaspecten een sturende rol te laten spelen
bij de keuze voor verder te onderzoeken alternatieven. Als voorbeeld kan het ge-
bruik van zogenoemde 'kwetsbaarheidskaarten' genoemd worden (zie kader l).

Landinrtchtlng: knelpu¡rten en potenties als uitgangspunt
Een van de belangrijke doelstellingen voor landinrichtingsprojecten de laatste
jaren is het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit betekent
dat de milieukwaliteiten van het plangebied en haar potenties een belangrijke
rol moeten spelen bij de ontwikkeling van alternatieven in het MER. Vanuit deze
invalshoek is het dan ook logisch dat MERen voor landinrichtingsprojecten
starten met een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikke-
ling, waaruit knelpunten en potenties worden benoemd tegen de achtergrond
van de gestelde beleidsdoelen. Deze knelpunten en potenties zijn op hun beurt
de basis voor de ontwikkeling van alternatieven. Een voorbeeld is de aanpak in
het MER landinrichting Westzaan (zie kader 2).

lf;l¡der 1 : Ktpetsbaørheidskøarten

Dit is een methode (ondergebracht in een GlStol-applicatie) waarbij allereerst de
(milieu)kwetsbaarheden van een plangebied in beeld worden gebracht, zoals
gevoeligþeid voor geluid, verstoring van het landschap, barrièrewerking, milieu-
beschermingsgebieden etc. Door deze verstoringen visueel in beeld te brengen
en ook met elkaar te integreren (voor zover mogelijk geeft dit dan ook een indi-
catie van accumulatie van effecten), ontstaat een kaart die gebruikt kan worden
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van kansrijke tracé's. De milieukwaliteiten
van het gebied bepalen bij het inzetten van deze methode dus (mede) de in aan-
merking komende tracé's en passen daarmee in de hiervoor geschetste ont-
wikkeling. Na añveging op grond van de kwetsbaarheidskaarten kunnen dan
verwolgens van enkele geselecteerde tracé's de milieueffecten op meer traditione-
le wijze in beeld worden gebracht. Voorbeelden zijn het MER Streekplanherzie-
ning Stadsgewest TWente en het MÐR A74/ Bundesautobahn 61 bii Venlo.

Kader 2 : MER Løndínríchting WesØoon

In het MER Westzaan is het geleidelijk achteruit gaan in kwaliteit van de
aanwezige natuurwaarden als een van de knelpunten benoemd. Het gaat daar-
bij zowel om de weidevogelstand als om de lage kwaliteit van water- en moeras-
levensgemeenschappen. Deze knelpunten hebben geleid tot een drievoudige
doelstelling voor natuur, namelijk de duurzame instandhouding, herstel en ont-
wikkeling van alle aanwezige levensgemeenschappen, met accent op moeras en
grasland, het maken van goede ecologische verbindingen binnen het gebied en
met de omgeving en het verlagen van de beheerskosten van natuur en land-

en hebben tot de van een

l0 Geografisch Informatie Systeem
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moerasaltematief en een weidevogelalternatief in het MER met als belangrijkste
verschillen het areaal grasland en het areaal vogelrijk rietland in verlandend
water.

Dijkverbetering: ontwerpen vanuit een visie
Bij dijkverbetering is vooral door de adviezen van de Commissie Boertien en de

Handreikingen van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
(TAW een proces voor de ontwikkeling van dijkverbeteringsplannen op gang ge-

komen, waarbij uitgegaan wordt van de bestaande toestand in het plangebied
en de aanwezige landschaps-, natuur- en cultuurhistorische (LNC) waarden'
Onderdeel van het planproces is de visieontwikkeling, waarbij op basis van de

veiligheid, de waarden en de gewenste ontwikkeling een eerste selectie van op-
lossingsrichtingen wordt gemaakt. Dit betekent dat al in een vroeg stadium
rekening wordt gehouden met LNC-waarden, en voor plaatsen waar conflicten
optreden tussen verschillende belangen (veiligheid, LNC-waarden, functies)ver-
schillende alternatieven worden uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de ver-
betering van de lJsseldijk op het traject Epe-Nijensteen-Veessen (zie kader 3).

lot slot
De Commissie zal proberen in haar adviezen bij te blijven dragen aan een ver-
dere uitbouw van de meer sturende rol van het milieubelang bij het vonngeven
van altematieven. Daarbij is natuurlijk niet op voorhand gezegd, dat dit ook zal
leiden tot betere milieueffectrapporten of milieuwiendelijkere besluiten. Dit zal
ook afhangen van het gewicht dat aan dit belang wordt gegeven door m.e.r.-op-
stellers en overheden. De ingezette ontwikkeling geeft echter wel de beste moge-

lijkheden voor het bereiken van gestelde milieudoelen. Een aandachtspunt hier-
bij is dan wel dat milieudoelen dermate duidelijk geformuleerd zijn, dat ze ook
ingezet kunnen worden voor het ontwikkelen en afbakenen van alternatieven.
Dit onderwerp wordt behandeld in het hoofdstuk'Het doel van het doel'.

llad'er 3 : Verbeteríng lJsseldiik traject Epe-Niiensteen-Veesæn

Langs dit deel van de IJsseldijk ligt buitendijks de cultuurhistorisch en land-
schappelijk waa¡devolle strang 'de Hank'. Binnendijks liggen direct aan de dijk

vegetaties. In het MER zijn daarom twee varianten uitgewerkt een
binnendijkse variant waarbij getracht is de strang zo weinig mogelijk aan te
tasten en een buitendiJkse variant waardoor de binnendijkse vegetaties niet
worden
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b. M.p.n. EN DoELltdATrcE vERwIJDERTNG VAI\I AFvAr.sroFFEN

Aanleiding
In de Wet milieubeheer [Wm) staat dat bij vergunningverleningen over aftalpro-
jecten ingegaan moet worden op de "bljdrage aan een doetmatþe ueruljdering
uan aJuat'.

Bij doelmatigheid gaat het volgens de Wm om:
a. het waarborgen van de continuiteit van de verwijdering;
b. effectieve en effìciënte verwijdering (ladder van tansink);
c. een op het aanbod afgestemde capaciteit;
d. een evenwichtige spreiding van inrichtingen;
e. mogelijkheden voor effectief toezicht;
f. waarborg voor nazorg bij stortplaatsen.

De afgelopen jaren was bij vergunningverleners de praktijk gegroeid om terug-
houdend te zijn bij de beoordeling van bepaalde doelmatigheidaspecten en uit
te gaan van de regulerende werking van de markt. Een complete en expliciete,
inhoudelijke Lreoordeling vond daardoor soms niet meer plaats.
In 1996 en 1997 schorste de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State drie besluiten om een milieuvergunning te verlenenrrl,
omdat niet voldoende zou zijn ingegaan op doelmatigheidsaspecten als conti-
nuiteit van de verwijdering in de regio, alsmede capaciteit en spreiding. Dat
leidde tot de conclusie dat doelmatigheid van afualverwijdering door het be-
íoegde gezag vooralsnogt2l op alle aspecten dient te worden beoordeeld. Deze
ontwikkelingen zijn binnen het secretariaat van de Commissie mede aanleiding
geweest om nog eens na te gaan welke uitgangspunten de Commissie zou moe-
ten hanteren bij het adviseren over richtlijnen en het toetsen van MER'en voor
afualverwijdering op dit punt.

\[elke aandacht moet doelmatigheid krijgen in MER'en?
Wanneer afualprojecten m.e.r.-plichtig zijn, ligt het voor de hand om ter onder-
bouwing van de besluitvorming over de vergunning ook informatie in het MER
over doelmatigheid op te nemen. De Wm stelt immers in artikel f .l üd 2 dat on-
der gevolgen voor het milieu mede worden verstaan "geuolgen die uerband
houdenmet de doelmatíge uenuljdering uan qfualstoffen".
Niet alle aspecten van doelmatigheid lenen zich echter voor een uitgebreide be-
handeling in een MER. De Commissie stelt voor het accent te leggen op:
b. effectieve en efficiente verwijdering (ook wel aangeduid met 'hoogwaardig-

heid');
c. een op het aanbod afgestemde capaciteit.
Onder b. gaat het om een vergelijking met andere verwerkingsmogelijkheden op
aspecten als omvang van emissies, energierendement, besparing op primaire
grondstoffen, hoeveelheid en toepassingsmogelijkheden van reststoffen en hoe-

No. F03.96O358 (24 juni 1996), no. FO3.96.0363 (4 september 1996) en no. FO3.96.0447 {21 januan
r997).

Op termijn kan hierin verandering komen in vertrand met de voorstellen van de Commissie Toekomstige
organisatie afualverwijdering (Commissie Epema). Wanneer deze in de Wm zijn verwerkt (volgens plarining
met inga¡g van Januari 2OOO), zaJ, de werkwijze van de Commissie opnieuw worden bezien.

lt

t2
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veelheid en aard van definitief te verwijderen afual. Op deze punten is er een

duidelijke relatie met de alternatieven en milieugevolgen in een MER. Bij c. gaat

het om een onderbouwing van de gewenste capaciteit in relatie tot het ver-
wachte aanbod en de reeds aanwezige verwerkingscapaciteit. Dat hoort thuis
in het gedeelte van het MER over probleemstelling en doel, waarin het voor-
nemen wordt onderbouwd: Een aspect als spreiding (d) is voor eindverwerking
veelal al volledig geregeld en bovendien bij de meeste provincies voldoende dui-
delijk in beeld. In de nazorg bij stortplaatsen (0 wordt voorzien door de Leemte-
wet stortplaatsen. Punten als continuiteit (a) en toezicht (e) lenen zich minder
goed voor een MER waarin het gaat om de hoofdlijnen van alternatieven en be-
langrijke milieugevolgen. Deze punten zullen eerder in de vergunningverlening
zelf en de motivering daarbij aan de orde komen.
Voor bepaalde afualstromen zijn onderdelen van de doelmatigheid reeds op
planniveau beoordeeld in het Tienjarenprogramma Afual, het Meerjarenpro-
gramma Gevaarlijk Afval II of provinciale Milieubeleidsplannen. Voor zover deze

plannen reeds voorzien in een doelmatigheidstoetsing voor de betreffende añ/al-
categorie, kan in het MER worden volstaan met het aangeven in hoeverre het
initiatief daarbinnen past. 7-o bevat het Meerjarenprogramma GevaarlÜk Afr/al
voor allerlei afualstromen een bruikbare invulling van het tweede doelmatig-
heidsaspect door per afualstroom een minimumstandaard te noemen. Van een
voorgenomen activiteit kan dan in het MER worden aangegeven of de 'milieu-
prestaties' minstens gelijk of beter zijn.

De rol van de Commissie m.e.r.
Bij de advisering over de richtlijnen voor een afualproject moet de Commissie
steeds nagaan in hoeverre het landelijke of provinciale beleid reeds informatie
geeft over de doelmatigheidsbeoordeling. De formulering van de adviesrichtlij-
nen moet hierop aansluiten.
Bij de toetsing van MERen over afualverwijderingsprojeclen zal de Commissie
nagaan of de in de richttijnen gewaagde doelmatigheidsaspecten voldoende zijn
beschreven. Daarbij zal de Commissie geen oordeel geven over de doelmatigheid
van het voornemen. Zij zal wel ingaan op de vraag of er voldoende informatie
voor het bevoegde gezag is om de doelmatigheid te beoordelen.
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6 M.p.n. vooR SIR.aTEGIScH RTIIMTELIJK ORDEMNGSBELEID

Strategische m.e.r. staat internationaal in de belangstelling. Dit hoofdstuk gaat
over de wenselijkheid en mogelijkheid van toepassing van m.e.r. voor strategi-
sche besluiten in Nederland. De voorbeelden zijn toegespitst op de ruimtelijke
ordening omdat in deze sector in 1997 een strategisch m.e.r. voor de actualise-
ring van de VINEX is afgerond.

Wenselijkheid van m.e.r. bij strategische besluiten
De motieven om een strategisch m.e.r. uit te voeren zijn in principe dezelfde als
bij een m.e.r. voor een projectbesluit:
¡ aandacht voor het milieubelang bij besluiten met mogelijk belangrijke nade-

lige milieugevolgen;
o opstellen van een alternatief met de gunstigste perspectieven voor het mi-

lieu;
o onafhankelijke kwaliteitstoets;
o vaste inspraakprocedure.
Door m.e.r. wordt de bereidheid getoond om zorgvuldig met het milieu om te
gaan. Als het karakter van het besluit omstreden is, kan m.e.r. leiden tot draag-
vlakvergroting en oLrjectivering door uitgebreide inspraakmogelijkheden en een
onafhankelijke toetsing.

Voor het nut en de noodzaak van een strategisch m.e.r. zijn daarnaast aanvul-
lende argumenten te noemen. M.e.r. op strategisch niveau is van belang, omdat
in strategische nota's vaak belangrijke besluiten worden genomen voor het mi-
lieu.
Strategische nota's bepalen het toetsingskader voor toekomstige keuzen door
het benoemen van kwaliteiten en waarden en het formuleren van doelstellingen
voor behoud en ontwikkeling (bijvoorbeeld 'de ecologische hoofdstructuur').
Strategische nota's geven richting aan het toekomstige beleid binnen een sector
(afual, energie) voor geheel Nederland of geven een integrale visie voor een be-
paald geografisch gebied (bijvoorbeeld bij'omgevingsplannen').
Meer dan in een project-m.e.r. zijn daarom bij strategische m.e.r.'s mogelijkhe-
den aanwezig om initiatieven in samenhang af te stemmen op dutrzatne onfuuik-
keling en om inzicht te geven in cumlatieue effectenvan activiteiten en deze te
toetsen aan landelijke milieudoelstellingen.
In aanvulling op project-m.e.r.'s biedt strategisch m.e.r. nog andere voordelen.
M.e.r. op strategisch niveau maakt het mogelijk alternatieven te vergelijken die
op projectniveau niet meer aan de orde zijn. Met strategisch m.e.r. worden dis-
cussies afgerond die dan niet meer in de verdere tresluitvormingsprocedure hoe-
ven terug te komen.
Doordat op strategisch niveau zorgvuldig met milieu-informatie is omgegaan,
vereenvoudigt het de toepassing van m.e.r. op projectniveau. Daar kan gebruik
worden gemaakt van de informatie over effecten die voor alle projecten gelden
(koepel-functie), terwijl daarnaast de reikwijdte van de alternatieven op project-
niveau beperkter kan zijn.
Via strategisch m.e.r. kan aandacht worden besteed aan milieuaspecten van
beleid, ook als dat beleid niet rechtstreeks tot m.e.r.-plichtige projecten leidt.
Er zijn derhalve diverse argumenten die kunnen pleiten voor een m.e.r. bij stra-
tegische besluiten.
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Mogelijkheden van m.e.r. bij strategische nota's
Toch wordt nog wel eens betwijfeld of het mogelijk is om een m.e.r. uit te
voeren, als het gaat om besluiten met een relatief hoog aLrstractieniveau of om
plannen die algemeen van aard zijn. Leent ieder strategisch besluit zich wel
voor m.e.r.?
Met een bevestigend antwoord op de volgende deelvragen kan worden bepaald
of m.e.r. een zinvol hulpmiddel kan zijn bij het maken en ondert¡ouwen strate-
gische keuzen:
l. worden in de strategische nota besluiten genomen met mogelijk belangrijke

(nadelige) milieugevolgen? ; zo ja,
2. is er sprake van alternatieve oplossingsrichtingen, die door de besluiten in

de strategische nota worden ingeperkt of afgesneden?; zo ja,
3. zijn de milieugevolgen van de alternatieven op enigerlei wijze in beeld te

brengen?
In sectorplannen wordt aan deze voorwaarden voldaan, wanneer er bijvoorbeeld
sprake is van locatiekeuzen en keuzen tussen methoden van verwerking of win-
ning. Dit wordt geïllustreerd in de MERen voor de Meerjarenprogramma's afual
en het Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening. In een strategische
ruimtelijke ordeningsnota zijn vooral de richtinggevende besluiten over de ge-
wenste situering van ruimtelijke functies relevant. Uit een analyse van de be-
sluiten in de VINEXI3I blUkt dat m.e.r. vooral nuttig had kunnen zijn bij het
onderbouwen van keuzen over de spreiding van de bevolking over het land en
de keuzen van de verstedelijkingsrichting per stadsgewest.

tahel 1 Besluiten ín de WNEX waaruoor m.e.r. zinuol was

Zie de Notitie M.e.r. uoor strategisch r.o.-beleid", anttooorden op uragen uan de Minister uan VROM,
Commissie voor de m.e.r., oktober 1997, waarin deze tabel uitgebreider wordt toegelicht.

categorie besluiten zijn belangrijke milieugevol-
gen te verwachten

worden alternatieven
inpeperkt in de VINEX

l.algemeen r.o. -treleid ja, bij beslutten over de
spreidlng

ja, btj keuzen over het
spreidingsbeleid

2.verstedelij kingstresluiten ja, m.e.r.-plichtige activi-
teiten

ja, in VIl\lEX en vooral in
VI¡IEX-convenanten

3.koersentoedeling in principe wel, maar in de
praktiJk is de koersentoede-
ling niet hard gehanteerd
doordat ruimte is gelaten
voor verdere invulling door
de lagere overheden

nee, niet direct, dergelijke
besluiten worden genomen
in Structuurschema LNO,
streekplannen,
landinrichtingsplannen e. d.

4. infrastructuurproj ecten ja, m.e.r.-plichtige activi-
teiten

nee, eerder in SW en pro-
jectspecifìeke tracébesluiten

5. ROM/uitwerkingsgebieden mogelijk nee, eerder in gebiedsspeci-
fìeke plannen

6.stedelijke knooppunten nee, hoogstens indirect via
afgeleide besluiten

ja, in VINEX en in afgeleide
besluiten

T.bijzondere projecten ja, genoemde in dlt geval
m.e.r.-plichtig

nee, eerder in projectspecifìe-
ke plannen

13
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Strategisch m.e.r. Actualisering VINEX
In het MER voor de actualisering van de VINEX heeft de Rijksplanologische
Dienst laten zien hoe het mogelijk is op strategisch niveau zinvol om te gaan
met alternatieven en milieugevolgen.
De alternatieven werden aangegeven als zoekgebieden waarin de voorgenomen
activiteit (in dit geval bepaalde bouwopgaven) qua ruimtebeslag vijf keer paste.
Dit had als gevolg dat per alternatief de informatie niet te gedetailleerd werd
weergegeven. Bovendien was het MER weer gedetailleerder dan het uiteindelijke
besluit, waardoor er voor de regio ruimte overbleef om nadere invulling te geven.
De alternatieven werden in het MER onderling vergeleken en getoetst aan de
landelijke uitgangspunten van het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid inzake
waardevolle natuur-, cultuur- en landschapselementen, duurzaamheidsaspec-
ten (basiscondities, grondstoffen, ruimtebeslag, mobiliteit) en leefmilieukwali-
teit. Deze waren vertaald in meetbare toetsingscriteria. Het opgestelde toet-
singskader bevatte alleen hoofdzaken, waardoor de meeste scores (behalve
enkele waaraan verkeersmodellen en economische berekeningen ten grondslag
lagen) relatief simpel waren op te stellen en.te controleren.
Het toetsingskader omvatte naast milieuaspecten ook andere onderwerpen die
een rol spelen in de tlesluitvorming, zoals economie en kostenral. Hierdoor ont-
stond een breed en wij evenwichtig beeld van de voor- en nadelen van de alter-
natieven, terwijl het MER toch kort en bondig was (50 pagina's).

De m.e.r. voor de actualisering van de VINEX leverde de voþnde resultaten op.
o Er vond een goede onderbouwing van de besluitvorming plaats in een pittige

discussie tussen rijk, provincie, stadsregio's en andere betrokkenen. Dat
werd duidelijk toen tijdens de inspraakavonden met het MER in de hand op
vrijwel alle vragen een antwoord kon worden gegeven.

o Er trad een vermindering op in de reikwijdte en complexiteit van volgende
m.e.r.'s. Daar kan men zich nu concentreren op punten die bij de strategi-
sche keuze nog minder gedetailleerd zijn uitgewerkt.

o Er werd een bijdrage geleverd in het concretiseren van de beleidsuitgangs-
punten op rijksniveau voor dit type besluiten en (impliciet) in het helder
maken van prioriteiten. Door te werken met het genoemde toetsingskader
bij het vergelijken van alternatieven en het maken van keuzen werd immers
ook duidelijk welke beleidsuitgangspunten de doorslag geven op rijksniveau.

o De werkwijze en het opgestelde toetsingskader in de Actualisering VINEX
vervullen een voorbeeldfunctie. Ze kunnen goed worden gebruikt bij belan-
genafivegingen bij andere ruimtelijke besluiten op rijksniveau en bij strate-
gische ruimtelijke besluiten op het provinciale niveau, bijvoorbeeld in streek-
plannen.

lnzet van de Commissie
Uit de ervaring met de m.e.r. voor de actualisering van de VINEX blijkt dat veel
van de positieve verwachtingen, die in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zijn
vermeld, in de praktijk zijn uitgekomen. Daarnaast heeft deze eerste ruimtelijke

Conform de vereisten in de m.e.r.-regeling waren de milieuaspecten wel afzonderliJk herkenbaar
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ordenings-m.e.r. op rijksniveau ook een voorbeeldfunctie. De Commissie streeft
er daarom naar ook in de toekomst te bevorderen dat ervaring met strategische
m.e.r. wordt opgedaan. Zij zalzich ervoor inzetten dat de leerpunten en resulta-
ten uit deze ervaringen in andere m.e.r.'s worden gebruikt.
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BIJLI\GE 1

Lijst van leden van de Commissie voor de milieueffectrapportage in 1997
met hun woonplaats

dr.ir. F.G. van den Aarsen; 's-Hertogenbosch
prof.dr.ir. J.F. Agema;'s-Gravenzande
ir. J.W. Assink; Apeldoorn
drs. G.J. Baâijens: Dwingeloo
dr. A. Barendregf,; Voorthuizen
ing. W.G. Been; Schiedam
drs. J.W. Beijersbergen; Kerkwerve
dr. A.J. Beintema; Doorn
prof. drs. P.J. van den Berg; Voorschoten
prof.dr.ir. E.W. Bijker; Maassluis
prof.ir. C. BiJkerk; Rhenen
dr. W. Bleuten; Schalkwijk
dr. E.F. Blokker: Rotterdam
prof.dr. J.S.M. BoleiJ; Wageningen
dr. J.P. Boon; Den Burg
A.P.H.M. Boonman; Brunssum
ir. G. Boonzaaijer; Malden
prof.dr. K. Bouwer; Heilige Landstichting
prof.ir. L.J. Brasser; De Lier
ir. J.J. Bruin; Rotterdam
ir. H.S. Buijtenhek; Deventer
prof.dr. P.J.H. BuiltJes; Wolfheze
dr. K.J. Canters; Apeldoorn
prof.dr. F. Colijn; Büsum (Duitsland)
H. Compaan; Den Haag
dr. L.A. Conrads; Houten
dr.ir. W.J. Coumans; Weert
prof.dr.ir. J.C. va¡r Dam; trijnacker
dr. N.M.J.A. Dankers; Den Burg
ir. H. Dijkstra', 7-ætten

ir. A.H. Dirkzwager; Lelystad
ir. W.J. van Doorn; Nijmegen
ing. A.J. Dragt; Iæusden
dr. J.M. Drees; Haarlem
ir. J.H.A. Driessen; Hattem
dr. P.P.J. Driessen; Zoetermeer
ir. W. van Duijvenbooden; Woudenberg
ir. L.E. Duvoort-van Engers; Amersfoort
ir. P. van Eck; l,eiden
ir. B.Th. Eendebak; Oosterbeek
ing. C.L. Eenkema; Tijnaarlo
drs. H.C. Eerens; Utrecht
dr. H. Eijsackers; lvageningen
prof.dr. D. Eisma; Bergen aanT-ne
drs. M. Epema-Brugman: Puttershoek
ing. J.L.J. van Es; Den Haag
dr. F.H. Everts; Groningen
ing. R. Faasen; Dronten
ir. Y.C. Feddes; Amsterdam
dr.ir. A.J. Flach; Overveen
dr. L.M. Fliervoet; Nijmegen
prof.ir. D.H. Frieling; Amsterdam
dr. J.A. Goedkoop; Bergen (NH)
ir. G. Grakist; Doorn
dr. A.J. de Groot; Groningen
dr. A.P. Grootjarìs; Groningen
prof.dr.fr. F.A.M. de Haan; Wageningen
dr. H. de Haan; Lemmer

dr. P. Hagel; IJmuiden
kol. b.d. G.H. Hagen; Voorschoten
dr.ir. H. Harssema; Renkum
ir. W.J. Heünen; Roosendaal
drs. C.J. Hemker; Amsterdam
prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks; Maardingen
G.F.W. Herngreen; Pieterburen
dr.ir. A.J.M. Herwijn; Eindhoven
prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof; Rotterdam
ir. H.Ch.M. Heyning; Amsterdam
drs. D va¡ der Hoek; Bennekom
dr.ir. J. Hoeks; Bennekom
prof.dr.ir. J. de Hoogh; Wageningen
ir. C. HordiJk; Delft
prof.dr. L. Hordijk; Hoogland
ing. H.J. Horlings; Amsterdam
ir. A.Th. ten Houten; Wageningen
prof.dr. E.A. Huisman; Puiftijk
ir. Chr.J. Huyskens; Dommelen
ir. P. Ike; Groningen
prof.mr. J.H. Jans; Almere
ing. R.P.M. Jansen; Hazerswoude Dorp
dr. R. Janssen; Amstelveen
dr. W. Joenje; Wageningen
ing. L.A.B. de Jong: Boskoop
dr. J. Joziasse; Apeldoorn
dr.ir. J.P.Th. Kaìkwijk; Wichmond
ir. J.P.G. van de Kamer; Duiven
ir. W.H.A.M. Keijsers; Amsterdam
ir. H.N. Kerdijk: Groningen
drs. W.J. ter Keurs; Voorschoten
ir. A. Kiestra; Boxtel
dr.ir. A. KlapwiJk; Bennekom
drs. C.E. Kleijn; Eijsden
prof.dr. J.H. Koeman; Wageningen
ir. B.N. de Koning; Rhoon
prof.ir. J.H. Kop; Leersum
dr.ir. J.A.M.M. Kops; Arnhem
dr.ir. I.W. Koster; Bennekom
drs. J.W.M. Kuijpers; Berkel en Rodenrijs
drs. R.H.D. Lambeck; Kapelle
prof.mr. C. Lambers; Opende
ir. P.H.R. Langeweg; Pijnacker
mr.ir. J.A.M. van der læe; Hemmen
prof.dr.ir J. Iæentvaar; Lelystad
prof.dr.ir. H.N. van Lier; Kesteren
prof.dr. L. Lüklema; Renkum
dr. H.J. Lindeboom; Den Burg
ir. L.P.M. Linssen; Oirschot
ir. J.A. I.orzlngi Rhenen
prof.mr. D.A. Lubach; Ha¡en (Gn)

C. van Maanen; Wormerveer
drs. H.R.J. van Maanen; Amersfoort
prof.dr.ir. F.M. Maas; Breda
ir. A.D. Maier; Leiden
drs. R.G. Mes; Leiderdorp
dr.ir. M.G. Mey; Delft
drs. R.H.J. Mooren; Arnhem



prof.dr. L.R. Mur; Vinkeveen
dr. H. Nieboer; De Bilt
ir. K. Nije; Amersfoort
prof.dr. P. Nijkamp; Læiden
drs. J.P.J. Nijssen; Brielle
ir. D.C. van Ooijen; Den Haag
dr. G.M.R.A. van Oort; Zeist
ir. rùr'.A. Oosting; Leidschendam
dr. P.F.M. Opdam; Utrecht
ing. P.M. Peeters; Haa¡lem
ir. P.A.R. Post van der Burg; Oostvoorne
ir. A.G. Posthumus; Ttvelio
ir. P. van RangelrooiJ; Leiderdorp
drs. C.C.D.F. van Ree: Voorschoten
drs. J. Renes: Wageningen
dr.ir. P.E. Rljtema; Wageningen
lng. C. Roos; Apeldoorn
ir. E.Ph.J. de Ruiter; Nootdorp
prof.dr.ir. W.H. Rulkens; Wageningen
mr. D. Samkalden; Amsterdam
ir. J.B.R. van der Schaaf; Apeldoorn
ir. M.B. Schöne; Assen
ir. P.Th. Schure;'s-Hertogenbosch
ir. F.J. Schuurman; Deventer
ir. D.F. Sijmons; Amsterdam
ir. D.L.H. Slebos; Abcoude
dr. rvl/.A. Smit; Denekamp
drs. J.H. Smittenberg; Irnsum
ir. K.A.A. van der Spek; Amersfoort
ir. J.C. Stans; Gouda
ir. J.H.A.M. Steenvoorden: Bennekom
drs. J.W. Stellingwerff; Boskoop
ing. G. van der Sterre, M.Sc.; Oosterbeek
prof.ir M. Tels; Eindhoven
ir. J. Termorshuizen; Bleiswijk
prof.dr. J.H.J. Terwindt; læusden
drs. S.P. Tjallingii; Gouda
dr. F.P.C.L. Tonnaer; Thorn
prof.dr. W.C. Turkenburg: Amsterdam
prof.dr. H.A. Udo de Haes; Leiden
ir. H. Vaesseni 7-evenaa¡
dr. J. Veen; Wenum Wiesel
ir. A.F. in 't Veld; Warnsveld
ir. A. Verbeek; Uithoorn
ir. J.H.G. Verhagen; Wageningen
drs. R. Verhoef; Schagen
ir. J.J. Vermeijden; Gulpen
ir. W.J. Vervetjes; Middelburg
prof.drs. J.A.J. Vervloet; Bennekom
dr. W. van Vierssen: Bennekom
ir. J.J. Vinjé; Emmeloord
mr.ing. A.H. Vitters; Den Haag
prof.dr. C.A.J. Mek; Onnen
ir. A.W. van der Vlies; Hendrik-Ido-Ambacht
dipl.ing. K.P. Vollmer; RiJswiJk (ZH)

ing. F. van Voorneburg; Apeldoorn
drs.ing. J.B. Vos; Almere
dr. N.P.J. de Vries; Groningen
ir. P. Vrljlandt; Wageningen
prof.ir.drs. J.K. Vrijling; Rotterdam
drs.ing. P.A. va¡ Vugt; Capelle aan den lJssel
prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries; Aerdenhout
prof.ir. A.F. van Weele; StolwiJk

prof.mr. J. Wessel; Noordwijk (ZH)

drs. J. Wiertz; Houten
prof.ir. H. Wiggerts; Arnhem
drs. P. Winkel; Voorschoten
dr. G. van Wirdum; Wijk bU Duurstede
ir. P.H.J. de Wringer; læiden
ir. A.J.A. Zaat; Oegstgeest
ir. F.J. Zandvoort; Hendrik-Ido-Ambacht
dr.ir. G. 7-eemani Wageningen
prof.dr. J.Th.F. Zimmerman; Bergen (NH)
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BIJII\GE 2

Lijst van personen die in 1997 hebben opgetreden als adviser¡r voor de Commissie voor
de milieueffectrapportage, met hun woonplaats

drs. P. van derAa; Deventer
ir. H.F.M. Aarts; Renkum
dr. B.J.M. Ale; Nieuwegein
dr. J.H. Anthonissen; Putten
ir. C.J.M. Anzion; Amersfoort
dr. V.G. Aurich; Oosterbeek
prof.dr. C.W. Backes; Bergen NH
dr.ir. P.J.T. van Bakel; Wageningen
ing. E.L. Baukema; Leusden
ir. K.G. Bezuyen; Breda
prof.dr. J.M.J.M. Bijen; Beek L
ir. J. Bleeker; Bennekom
dr. G.J. van Blokland; Maurik
ir. G. Blom; Wageningen
drs. T.J. Blonk; Gouda
ir. S.M. Bodmer-Sluis; Den Haag
dr. K. BooiJ; Winsum Fr
dr.ir. M.M. Boone; Zoetermeer
ing. P.F.J. Brandsen; Heiloo
ir. E.J. Brans; Den Haag
dr.ir. G. Brem; Wapenveld
P.C. de Bruijne; Bergen NH
drs. A.H.M. Buffìng; Amsterdam
dr. H.E. van Capelleveen; Ugchelen
ing. H. Cazemier; Eelde
drs. F.A.M. Claessen; l,elystad
ing. C. Coenrady; Elst Gld
dr. J.F. Coeterier; Wageningen
drs. F.P.T. van de Coevering; Hoofddorp
ir. M.M.H. Creemer; Ha¡en Gr
ir. W.G. Dassen (mba); Rotterdam
ir. C. Deelen; Capelle aan den lJssel
ir. A. Dekker; Zwolle
ing. J. Dekker; Krimpen aan de læk
ir. J.A.M. van Dijk; Hoevelaken
ing. J.A. van Dommelen; Ruinen
ir. N. van Dooren; De Bilt
drs. P.J.L. van den Dries; Lichtenvoorde
ing. J.A.C.W. Droogers; Kamerik
drs. D. Dubbeld; Koudekerk aan de Rijn
drs. C.W. Dubelaar; Uitgeest
ir. J. Ebbenhorst; IJsselstein
ir. W. van Eck; Ede Gld
ir. G. van E,e:7,elst
ir. M.J. Fabery de Jonge; Gorssel
dr. J.A. Field; Wageningen
ir. G.J. Flóriàm; Velp Gld
ir. C. van der Giessen; Duiven
ir. H. Goossens; Linden
drs. A.B.M. Goselink; Oosterbeek
ir. B. Govers; Deventer
ing. J.P.V.M. de Graaf; Amsterdam
ir. J.L. Grevink; Rolde
ir. J.R. Groenhuijse; Bunnik
ir. J.H.J. van der Gun; Schalkwijk
ir. F.A.C. de Haas; Voorburg
drs. J.J.F.M. van Haeren; Nijmegen
prof.dr. W.A. HaJkamp; Delft
ing. D. Hamhuis: De Bilt

mr. L. Hartholt; Capelle aan de lJssel
prof.dr.ir. R.E.C.M. van der HeiJden; Zoetermeer
drs. R. HeiJungs; L€iden
ir. G.J. Hellinga; Almere-Haven
ir. H. Hengeveld; Deventer
ir. C.M.L. Hermans; Wageningen
drs. M. van HerwiJnen; Duivendrecht
dr. P. Hoekstra: Utrecht
drs. T.H.H. Houben; Nijmegen
ing. R.J. Hout¡en; Houten
ir. P. Huisman; Zoetermeer
dr.ir. A.D. Hulsmann; Wageningen
drs. S.R.J. Jansen; Doorwerth
drs. A.J.M. Jansen; Culemborg
drs. A.L. de Jong; Amstelveen
ing. J.P. de Jongh; Maastricht
drs. R.J. Jonker; Utrecht
dr. W. Koerselman; Utrecht
drs. E.L. Koning: De Bilt
drs. M.A. Kooiman; Utrecht
ir. J.M. Koppius-Odink; Twello
prof.ir. J.L. de Kroes; Hilversum
H.C. Kromhout; Arnhem
ir. J.J. Kuipersi 7-nvenaar
dr. C. Kwakernaak; Renkum
drs. G.M. van Laar-Melchior; Amersfoort
drs. P. Lako; Alkmaar
jhr.ir. A.J. l¿.man Trip; Breda
drs. G. de Lange; Koudekerk aan den RiJn
ir. J.E.M. l,ax; 's-Hertogenbosch
prof.ir. F. Le Clercq; Hilversum
drs. J.A.A.M. læemans; N|megen
drs. A. van l,eerdam; Rumpt
dr.ir. S.M. Lemkowitz; Delft
dr. R.S.E.W. Leuven; Nijmegen
ir. W.E. van Lierop; Hoogland
ing. S. van Loo; Apeldoorn
ir. A.J.G. van der Maarel; Warnsveld
ir. E.J. Malipaard; Soest
drs. A.A.M. van Marrewijk; Utrecht
dr. H. de Mars; Utrecht
ir. J.H.B. te Mawelde; Dordrecht
drs.ing. J.L. van der MeiJ; Pijnacker
dr. J.T. Meulemans; Maarssen
ir. A.M. van der Meulen; Den Haag
prof.dr. J. MouliJn; Den Haag
ir. E. Mulder; Ugchelen
ir. H.P.J. Mulder; Ha¡en Gr
ir. J.L.H. Nelissen; Cadier en Keer
dr. H.W. de Nie; Wageningen
dr.ir. J.H. van NieJenhuis; Bennekom
prof.dr. P.H. Nienhuis; Rossum Gld
ing. C.A. Nierop Azn.; Amsterdam
ir. L. van Nieuwenhuijze; Utrecht
dr. Ed.F. Nozeman: Castricum
ir. J.A. Nuesink; Nieuwegein
ing. D.M. van Paassen; Delft
drs. W. Passctrier-Vermeer; Maasland
drs. J.L.P.M. van der Pluym; Deventer



ir. T. van Popta; Amersfoort
drs. L. Prins; Amersfoort
dr. A.H. Prins; RandwiJk
ing. J. Reinders; Emmeloord
prof.dr.ir. L.C. van Rijn; Oldemarkt
ir. F. de Roo; Delft
drs. N.M. de RooiJ; Bleiswijk
drs. M.J. Ruis; Amsterdam
ir. J.R.A.G. Schepman; Deventer
ir. G.J. Schiereck; Dordrecht
dr. P.P. Schot; Abcoude
drs. J.C. Schouw; Breda
ing. S. Semmekrot; Zutphen
drs. J.T.C.M. Sprângers; Nümegen
ir. B.G.M. Strootman; Utrecht
A. StruUk; Giessenburg
dr. K.V. Sykora: Wageningen
ir. M.D. Taal; Delft
ir. B. Taken; Melick
ir. J.B.A.A. Taks; St. Michielsgestel
ir. R.A. van Tilburg; Amersfoort
drs. W. lmmermans; Amsterdam
drs. A. Tukker; Utrecht
ir. L.J.G. Tummers: Amsterdam
ir. D. van der Valk; Balkbrug
drs. G. Veenbaas; Delft
ing. R.F. Veenendaal; Assen
ir. D.C. Verhâge; Culemborg
dr.ir. C.W. VersluiJs; Bilthoven
G.R. Vissers; Bloemendaal
drs. C.C. Vos; Utrecht
ir. M.E. Voskens-Drijveri Zeist
prof.dr,ir. H.J. de Vriend; Enschede
drs. I. de Vries; Amstelveen
ir. I.M.J. Vries; Rotterdam
ing. H.W. de Vroome; Assen
ir. J.C. Wardenaar; Arnhem
dr. M.J. Wassen; Overveen
ir. W.L.C. Weier; Velp Gld
ing. A.G. Wensveen; Ransdaal
drs. R.B. van der Werff; Enschede
ir. C.J. van Westen; Gouda
ing. J.G. Westerhoven; Gouda
ir. H.H.A.G. Wevers; Utrecht
ir. D. Wiebes; Hillegom
dr. E.H. ten Winkel; Alkmaa¡
ir. J.H. de Zeeuw; Raalte
ir. H.A.P. Zinger; Delft
drs. G. de T,n,etent Deventer
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Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitters

Algemeen secretaris

AdJunct-secreta¡issen

Werkgroepsecretarissen

Medewerker Ontwikkelingssamenwerking (OS) ten
behoeve van een onderzoek gericht op de integ¡ale-effect-
rapportage voor duurzame ontwikkeling

Personeelsfunctionaris

Bibliothecaris/documentalist

Applicatie- /netwerkbeheerder

Financieel-administratief medewerkers

BIJLI\GE 3

Samenstelling van presidiuÍr en secretariaat van de
Commissie voor de milieueffeetrapportage in 1997

ir. P. van Duursen

ir. M.M.U. van Dis
dr.ir. J.J.T.M. Geerards
mr. J.W. Iftoon (OS)

J.C.J. Lammers (vanaf I april 1997)
ing. E.M. Mastenbroek (tot 1 april 1997)
drs. L. van RiJn-Vellekoop
dr. J.Th. de Smidt
prof. dr. ir. D. de Zeeuw (OS)

Als oud-plaatsvervangend voorzitter is ir. K.H. Veldhuis in lg97
opgetreden als voorzitter van verschillende werkgroepen van de
Commissie.

drs. J.J. Scholten

drs. M. van Eck
drs. S.A.A. Morel
drs. R.A.A. Verheem

drs. R.J. Bonte (tot I mei IggT)
dr. N.W.M. van Buren
ir. V.J.H.M. ten Holder
drs. F.E. Jorritsma
drs. P. Kee (vanaf I april 1997)
drs. A.J. Kolhoff (OS)

drs. M. Odijk
mr. S. Pieters (vanaf I november 1997)
ing. R.A.M. Post (OS)
drs. B.C. Rademaker (vanaf I juli 1997)
drs. M.J. Ruis (vanaf I november 1997)
ir. R.I. Seijffers
ir. I.A. Steinhauer (OS)

drs. V.C.F. Tersteeg
mr. F. Toot (tot I november 1997)
drs. A.L. VernooiJ (tot I oktober 1997)

drs. B.J.A.M. VelthuiJse (van SJanuari tot 18 december 1997)

A. Dijkstra

M.J.W. van der Raay-Verdonk

P. Kop

F.M. Sloos-van Doorn
H.I.C. Oostdam-van Amerongen

A.M. de Bruyn PrinceBureau-hoofd



Secretaresses

Administratlef medewerker

HuishoudeliJk - /admintstratief medewerker

A. C.M. Bleeker-Broekhuizen
D. DwarkapersadmisierJhirrnoe (van 1 april tot 24 november 199?
M.F.B. Grupping-Huwaë
P.E.M. van Hulst (vanaf 16 maart 1997)
A. Maalderink (vanaf I Juni 1997)
P.B.N. Matftaputty
J. van Oudbroekhuizen-De lÆeuw
M. Posthumus (tot 16 februari 1997)
C.W.J. Röhner (OS) (tot I februari 1997)
M.J.F. Wag€nbuur

B. Schouten

l.R.R. Rigters (tot 29 december 1997)
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BTJLI\GE 4

Samenstelling van het bestuur van de Stichting
Bureau Commissle rroor de milieueffectrapportage in 1997

Voorzitter

Secretarls/Penning-
meester

Bestuursleden

Adviseurs

ir. P. van Duursen (voorzitter van de Commissie m.e.r.)

ir. M.M.U. van Dis (plv. voorzitter van de Commissie m.e.r.)

tng. E.M. Mastenbroek (plv. voorzitter van de Commissie m.e.r.) tot I april 1997
G. de Boer
ir. J. van der Mist

drs. J.J. Scholten (directeur Stichting Bureau Commissie m.e.r.)
drs. S.A.A. Morel (plv. directeur Stfchting Bureau Commissie m.e.r.)





BIJII\GE 5

Lijst van de door de Commissie voor de milieueffectrapportage
in 1997 uitgebrachte publicaties

Adviezen voor richtlijnen

733

7Al

433

834

835

437

838

839

840

841

TWeede aan'"'ullend advies voor richtlijnen voor
het milieueffectrapport Zandmaas / Maasroute :

baggerspeciedepots
1 mei 1997 ISBN 90-421-0221-7

Advies voor aanvullende richtlijnen MER Bedrij-
venterrein Westzanerpolder met zeehaven en
kadefaciliteiten aan het Noordzeekanaal
23 oktober 1997 ISBN 90-42r-0297-9

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verwerkingsinstallatie voor a-fr¿alstoffen uit
olie- en gaswinning VAM te Wijster
28 januari 1997 ISBN 90-421-O144-X

Advies voor. richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Hanzelijn (spoorlijn Lelystad - Zwollel
2Ojanuari 1997 ISBN 90-421-0154-7

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Rijksweg l5 tussen Maasvlakte en Vaan-
plein
3l januari I997 ISBN 90-421-0152-O

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Kadeverbetering Kattendiep - Ramspol te
Kampen
16januari 1997 ISBN 90-421-0147-4

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Willemstad - Geertruiden-
berg
6 februari 1997 ISBN 90-421-0142-3

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port over de aanpassing van Rijksweg 20,
tussen Terbregseplein (A'16) en Kleinpolderplein
(Ar3)
12 februari 1997 ISBN 90-42f-06f2-8

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Woningbouwlocatie De Volgerlanden te
Hendrik-ldo-Ambacht
3 februari 1997 ISBN 90-42r-0153-9

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkversterking Hagestein - Everdingen
l8 februari 1997 ISBN 90-421-O146-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Herziening acceptatiecriteria en zandschei-
ding depot De Slufter
I I juli 1997 ISBN 9O-421-OI7O-9

Advies voor richUijnen voor het milieueffectrap-
port DiJkverbetering West Maas en Waal
27 februari 1997 ISBN 9O-42r-Of 66-0

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port productie en toepassing van biobrandstof-
korrels door Biomass en EZH op de Maasvlakte
4 maart 1997 ISBN 90-421-0157-1

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Koude immobflisatie van afi¡alstoffen te
Rotterdam door Bedrijfsaf¿alstort Maasvlakte
B.V.
4 april 1997 ISBN 90-421-0168-7

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Op- en overslag en bewerking van schroot
en diverse (afual-) stoffen, alsmede ontmanteling
van offshore installaties door Curef Metal Pro-
cessing B.V. aan de St.-Laurenshaven in Rotter-
dam
lO maart 1997 ISBN 90-421-016I-X

Advies voor richtlijnen voor het miìieueffectrap-
port Amsterdam-RJjnkanaal: verruiming passa-
ge 7-eeburg
L7 maart 1997 ISBN 90-421-0180-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Keent - Grave (Noord-
Brabant)
25 maart 1997 ISBN 90-421-O193-8

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Ma¡en - Kessel (Noord-
Brabant)
25 maart 1997 ISBN 90-421-0192-X

Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Nieu',¡/e inrichting Rotterdam Airport
20 maa¡t 1997 ISBN 90-42t-OI55-5

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkversterking Jaarsveld - Schoonhoven
2l maart 1997 ISBN 90-421-0177-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Landinrichting Alde Feanen
26 maart 1997 ISBN 90-421-0165-2

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Baggerspeciestort Westerschelde
24rnaart 1997 ISBN 90-42I-O184-9

843

845

846

447

848

849

850

851

852

853

842
854



855 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Woningbouw in lVaalwiJk-West
13 maart 1997 ISBN 90-42r-0169-5

856 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering primaire waterkering noordzij-
de Bergsche Maas
27 rnaa¡rt 1997 ISBN 9O-421-O174-l

857 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Waterwinning en natuurontwikkeling
Breevenen, Drenthe
1O april 1997 ISBN 9O-42r-O175-X

858 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port HST-oost en Rail 2l: Verbetering spoorlijn
Utrecht - Arnhem
I mei 1997 ISBN 90-421-0173-3

859 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Al2 Utrecht - Veenendaal
I mei 1997 ISBN 9O-42r-O172-5

860 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Hoogendijk - Bo:<meer

25 maart L997 ISBN 90-421-0194-6

861 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering Waalbandijk, traJect Zuilichem

- Munnikenlandsedijk
24 aprll 1997 ISBN 90-421-0179-2

862 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Storten van llcht verontreinigde baggerspe-
cie in putten in het lJsselmeergebied
23 april 1997 ISBN 90-421-0186-5

863 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Bedrijventerrein Doornhoek te Veghel
tO april 1997 ISBN 90-421-0179-2

864 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port læþtad Business AirPort
24 aprtl L997 ISBN 9O-421-O2O7-\

865 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering WaalbandiJk Zaltbommel-
centrum
6 mei 1997 ISBN 9O-421-O2O4-7

866 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Naviduct Krabbersgatsluis (in de diJk
Enkhuizen - Lelystad)
6 mei 1997 ISBN 90-421-0224-l

867 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verplaatsing brug Roosteren
23 mei 1997 ISBN 90-421-0216-0

Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Nieuwe Merwede
7 mei 1997 ISBN 90-421-0217-9

869 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Vinex-locatie Vathorst (A¡nersfoort)

20 mei 1997 ISBN 9O-42r-Or99-7

870 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port BedriJventerrein Dordtse Kil-III te Dor-
drecht
24 apnl 1997 ISBN 90-421-O2O7-I

a7l Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkversterkdng Houtribhoogte-Zuid, læþ
stad
23 mei 1997 ISBN 90-421-0210-r

872 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port MNEXJocatle Nesselande, Rotterdam
9 juni 1997 ISBN 90-42r-0213-6

873 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Landelijke beleidsnota schelpenwinning
28 mei 1997 ISBN 90-421-02O8-X

874 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Uitbreiding verwerkingsinstallaue voor
caustic water van een PO/SM fabriek AVR
Chemie te Rotterdam
1O juni 1997 ISBN 90-421-0219-5

a75 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Maastricht/Aachen AirPort
3 juni 1997 ISBN 90-421-0218-7

A76 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port WesteliJke Randweg BeverwiJk
1O juni 1997 ISBN 90-42r-O22O-9

877 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Streekplanuitwertrring'Blauwe Stad' Gro-
ningen
16 september 1997 ISBN 90-421-0235-7

878 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Uitbreiding Afualstoffen Terminal Moerdijk
r juli 1997 ISBN 90-421-0251-9

879 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Recreatiepark De Stok te Roosendaal
r5Juli 1997 ISBN 9O-42r-O232-2

880 Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Uitbreiding afualbe- en verwerking op De

Schans doorAlphen Recycling 8.V., Alphen aan

den R:iJn

l5Juli 1997 ISBN 90-42r-0248-9

88r Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering zuidelijke dijk Bergsche
Maas
l6Juli 1997 ISBN 90-42r-0244-6868
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882

883

884

885

886

aa7

888

889

890

891

492

893

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Uitbreiding bewerkingscapaciteit oliehou-
dende afualstoffen North Refìnery te DelfziJl
18 juli 1997 ISBN 90-421-O254-s

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verrriming hoeveelheid en aard te verbran-
den afualstoffen FI\¡R Afi¡alverwerking Roosen-
daal
4 augustus 1997 ISBN 9O-42f-O252-7

Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Thermische conversielnstallatie van N.V.
AVIRA te Duiven
l8 augustus 1997 ISBN 90-421-0237-3

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Wegverbinding B56n - A2 (N297n: Born -
Millen)
25 juli 1997 ISBN 9O-42r-O241-r

Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Wilhelminakanaal
lSJuli 1997 ISBN 90-421-0243-8

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port RiJkswegen 476 en A2 Ten Esschen -
Kerensheide - Urmond
3l juli 1997 ISBN 9O-421-O242-X

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Bedrijventerrein Trade Port Noord te Venlo
I september 1997 ISBN 90-421-0253-5

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Boorspecie Westerscheldetunnel
28 augustus 1997 ISBN 90-42f-0275-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Recreatiecomplex Sklramide te Tilburg
6 augustus 1997 ISBN 90-421-0270-5

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port BedriJventerrein WiJkermeerpolder
2l augustus 1997 ISBN 90-421-0249-7

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Woningbouwlocaties 7.eeu¡olde
3r Juü 1997 ISBN 90-421-0247-0

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port t.b.v. een inrichting voor het koud en
thermisch immobiliseren van afualstoffen door
PROVAG te Geertruidenberg
2O augustus 1997 ISBN 90-421-026-4

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Oprichting verwerkingsinstallatie bagger-
specie, grond en andere afsalstoffen tot Ecog-
rind door Ecotechniek B.V. Rotterdam
27 augustus 1997 ISBN 90-421-0267-5

895 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering IJsselbandijk, dijkvak Mars-
straat - 't Schol, gemeente Voorst
24 september 1997 ISBN 90-421-0269

896 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Woonwijk Delftlanden te Emmen
25 september 1997 ISBN 90-42f -0282-9

897 Adl'ies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Recreatiepark Ellerhaven Dronten
9 oktober 1997 ISBN 90-421-0283-7

898 Advies voor rlchtljnen voor het milieueffectrap-
port Inrichting voor het storten van C2 AVI-
residuen in Noord-Brabant
3l oktober 1997 ISBN 90-42r-O28-O

899 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering Waalbândijk, dijkvak IJzen-
doorn - Tiel
3l oktober 1997 ISBN 90-421-O287-X

900 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering Rijnbandük, dUkvak Driel -
Kesteren
4 november 1997 ISBN 90-421-029O-X

901 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Baegerspeciebergingsdepot Oosterhoutsche
Waarden te Nijmegen
6 november 1997 ISBN 90-421-O28O-2

902 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Vermiming Wilhelminakanaal Tilburg
3 november 1997 ISBN 9O-421-03Of -9

903 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Baggerspeciedepot Trijehfrs (Fryslân)
25 novemt¡er 1997 ISBN 90-42f -0305-f

904 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Rail 2l en HST-Oost Arnhem - Duitse
grens
l9 november 1997 ISBN 90-421-0304-3

905 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Al2 Ede-Duitse grens
25 november 1997 USBN 90-421-0303-5

907 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Afualsorteerinrichting op afialverwerkings-
locatie Boeldershoek
I december 1997 ISBN 90-42f -O3O2-7

9O8 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Haren - Macharen - Lithoi-
jen
28 november 1997 ISBN 90-421-0299-3

909 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Dijkverbetering Heusden Oost en West
2 decemtrer 1997 ISBN 90-42r-0300-0

894
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9ro Advies voor richtliJnen voor het milieueffectrap-
port Verbetering IJsseldijken Spankeren Brum-
men
l8 december 1997 ISBN 90-42f-031 f-6

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrap-
port Omgevingsplan Regio Groningen
19 december 1997 ISBN 90-421-310-8

9ll

loetsingsadviezen

330 Toetsingsadvies over de aanvulling op het
milieueffectrapport Betuweroute: boortunnel
Sophiatracé
l2 augustus 1997 ISBN 90-421-0236-5

330 Toetsingsadvies over de Aanvulling op de plan-
beschrijving en Aanvulling op het milieueffec-
trapport Betuweroute, behorend bU het
ontwerp-tracébesluit tracédeel Pannerdensch
Kanaal
25 september 1997 ISBN 90-421-O274-A

5L2 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Baanverlenging Groningen Airport Eelde
l8 augustus 1997 ISBN 90-421-027-3

513 Toetsingsadvies over het milieueflectrapport Re-
gionaal Structuurplan Utrecht van het Bestuur
Regio Utrecht (BRU), en de aanvulling daarop
16juni 1997 ISBN 9O-421-O233-O

533 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Oeverfìltraatwinning en diepinfìltratie (Oedi)

Zuidoost-Utrecht
22 jarnari 1997 ISBN 90-421-Or49-0

536 Toetsingsâdvies over het milieueffectrapport
herinrichting Bergen /Egmond / Schoorl
3 aprìl 1997 ISBN 90-5237-585-2

54O Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Landinrichting Rijssen
3 oktober 1997 ISBN 90-421-0108-3

542 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Herinrichting Haren
I juli 1997 ISBN 9O-421-O2r l-X

553 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uit-
wijkhaven lobith
20 maart 1997 ISBN 90-421-Of 50-4

575 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
La¡dinrichting Weerijs (Noord-Brabant)
20 februari 1997 ISBN 90-421-OO54-O

579 Toetsingadvies over het milieueffectrapport
Bâggerberging Utrecht
13 februari 1997 ISBN 90-421-0167-9

586 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Landinrichtingsproject Land van Maas en Waal

23 december 1997 ISBN 90-42f -O2A5-3

588 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uit-
breiding composteringsbedrijf Zuid-Holland
9 december 1997 ISBN 90-421-0259-4

594 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport be-
werking van organische aÍValstoffen en van
minerale slibben CRV B.V. te Maasdriel
23 mei 1997 ISBN 9O-42r-0115-6

605 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en
de aanvulling over de Megabioscoop N.V. Deca-
tron Internationaal te Diemen
25 apnl L997 ISBN 90-421-Oll9-9

6t4 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Herinrichting Groenraven-Oost
I I augustus 1997 ISBN 90-42r-Ol7l-7

6 l5 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 44,
Burgerveen - Leiden
9 juli 1997 ISBN 90-421-0265-9

634 Advies over de aanulling op het milieueffec-
trapport Mestbe- en -verwerkingsinstallaties
Helvoirt, Gemert, Bergeük, Baarle-Nassau en
Landerd
3 fet¡ruari 1997 ISBN 90-42f -0158-X

636 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbreding 42, gedeelten Everdingen - Deil en
Zaìtbommel - Empel
14 augustus 1997 ISBN 90-42f-O26-0

64L Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Mestbewerklngsinstallatie Mestwerk Liemers
B.V. i.o. te Wehl
3 januari 1997 ISBN 90-42r-0106-7

657 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verwerking oplosmiddelhoudende afualstoffen
door ATF Chemie B.V. op 'De Lier' te Drachten
7 januari 1997 ISBN 9O-42r-OI45-8

660 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Kunststofbewerkingsinstallatie B & R Recycling
B.V. te Middelharnis
27 mei 1997 ISBN 90-42r-0230-6

662 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Herinrichting Midden-Groningen
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l6 juli 1997 ISBN 90-421-0200-4

663 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Themapark Emmen
l5 augustus 1997 ISBN 90-421-0176-8

666 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Waalbandijkverbetering Loenen - Dodewaard
2l maa¡t 1997 ISBN 90-421-0164-4

678 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Baggerspecieberging in de Kaliwaal, gemeente
Druten en de aanvulling daarop
l7 juni 1997 ISBN 90-421-246-2

688 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Dijkverbetering Neerloon - Demen
15 april 1997 ISBN 9O-421-OI90-3

689 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Dijkverbetering St.-Agatha - Escharen hmp lO4
- 266
l5 april 1997 ISBN 90-42r-O189-X

694 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Westervoortsedijk, Arnhem
lO oktober 1997 ISBN 90-421-0289-6

696 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering IJsselbandiJk traJect Epe - Neijen-
steen - Veessen
5 juni 1997 ISBN 9O-42r-O228-4

702 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Stedelijke en landschappelijke ontwikkeling
Skoatterwâld
27 |uni 1997 ISBN 90-42r-0163-6

7O3 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Slibcomposteringsinsta-llatie te Zutphen
2 januari 1997 ISBN 90-421-0f 32-6

7O4 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Streekplanuitwerldng Woningbouwlocaties
HES-gebied (Noord-Holland)
I I juli 1997 ISBN 90-42 I -0260-6

706 Toetsingsadvies over de aanvulling op het
milieueffectrapport Bedrijventerrein Weststad
III, gemeente Oosterhout
4 juli 1997 ISBN 90-421-O256-X

70a Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verwerking C-3 afualstoffen op afrialberging de
Wierde te Oudehaske
17 apnl 1997 ISBN 90-421-0185-7

7tl Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Af-
valstoffenberging IVAM rvl/iJster)

9 juni 1997 ISBN 9O-42I-OI97-0

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport bio-
logisch drogen van zuiveringsslit¡ IVAM Wijster)

I I april 1997 ISBN 90-42r-O196-2

7t4 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verwerking fluorescentiepoeders Philips
Lighting te Maarheeze
17juni 1997 ISBN 9O-42r-O245-4

720 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verwijdering communaal en industrieel zuive-
ringsslib Zeeland
23 apnl 1997 ISBN 90-42r-O2Ol-2

724 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Derde Haven IJmuiden
25 maart 1997 ISBN 90-42r-0136-9

725 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Re-
gionaal Structuurplan Noordrand II en III stads-
regio Rotterdam en de aanvulling daarop
14 oktober 1997 ISBN 90-421-0229-2

73O Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Rijksweg 33, Spijk - Eemshaven
28 juli 1997 ISBN 90-42r-0263-2

732 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Afualhoutvergassing op de Amercentrale te
Geertruidenberg
24 september 1997 ISBN 9O-42I-O273-x

737 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uit-
breiding siliconenproducüe Ceneral Electric
Plastlcs B.V. te Bergen op 7-nom
9 september 1997 ISBN 90-421-0268-3

743 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uit-
breiding Af¿alverwerking Van Vliet B.V. te
Wateringen
I september 1997 ISBN 90-42f -0262-4

747 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Hergebruik van materiaalstromen (VAM Wijster)
I augustus 1997 ISBN 90-42f-Of95-4

749 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Lo-
caüekeuze grootscha-lige oppervlaktewaterwin-
ning Overijssel
8 oktober 1997 ISBN 90-421-0261-6

75r Toetsingsadvies over het milieueffectrapport ten
behoeve van een PO/SM-fabriek op de Maas-
vlakte te Rotterdam van ARCO Chemie
l5 april 1997 ISBN 9O-42r-O203-9

753 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Rijksweg I I, Alphen aan den Rijn - Bodegraven
17 april 1997 ISBN 9O-42r-O205-5

754 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ac-
tualisering VINEX
22 aprll 1997 ISBN 90-42r-0156-3

712
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761 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Inzet van secundaire grond-, brand- en hulp-
stoffen en emissiereductie 2O00 door ENCI te
Maastricht en de aanvulling daarop
28 augustus 1997 ISBN 90-421-O25O-O

762 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en
de aanvulling daarop VINEX-locatie Midden-
IJsselmonde, stadsregio Rotterdam
20 oktober 1997 ISBN 90-421-X

765 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Deflnitieve Opslagplaats (DOP) Noordzeeweg
Rotterdam van N.V. Afualverwerking Rijnmond
(AVR)

2O oktober 1997 ISBN 9O-42r-O278-O

766 Toetsingadvies over het milieueffectrapport
BedriJventerrein Eemspoort (Groningen)
1l februari 1997 ISBN 90-421-0151-2

764 Toetsingsadvies over het milieueflectrapport Mo-
þbdeenrecyclingsinstallatie voor de verwerking
van caustic water van ARCO door AVR-Chemie
l5 april 1997 ISBN 9O-42I-O2O2-O

770 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
'Aanleg Haven met losfaciliteit General Electric
Plastics Europe B.V. te Bergen op hom
23 mei 1997 ISBN 9O-421-O212-A

771 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
mestbewerkingsinstallaüe te Eibergen varì
Mestwerk Achterhoek B.V.
22Jarnart 1997 ISBN 90-421-Or38-5

777 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uit-
breiding van de productie van substraat cham-
pigponteelt CNC te Moerdijk
29 mei 1997 ISBN 90-42r-0227-6

784 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
bouwlocatie Voorhout
1l april 1997 ISBN 90-421-0198-9

785 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Ontgronding in de Sliedrechtse Biesbosch,
polder Kort en Lang Ambacht en polder De
Ruigten Bezuiden de Perenboom
16 april 1997 ISBN 90-421-0187-3

789 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Waaldijk, traject Tuil - Haaften
12juni 1997 ISBN 90-42r-0238-r

792 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
DiJkverbetering MerwedediJk, fase I en II (Sleeu-
wiJk - Woudrichem)
24 oktober 1997 ISBN 90-42r-0295-0

8OO Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
aanleg jachthaven Marina Stellendam (te Stel-
lendam)

18Juli 1997 rsBN 90-42r-0239

803 Toetsingsadvies over het milieuellectrapport Wo-
ningbouwproject PariJsch (Culembor$
23 september 1997 ISBN 90-421-0279-9

804 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Lekdük, d{kvak Beusichem -
Culemborg
I I november 1997 ISBN 9O-42f-0255-1

805 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Baggerspeciestortplaats Drempt in de gemeente
Hummelo en Keppel
29 oktober 1997 ISBN 90-421-0294-2

8O7 Toetsingsadvies over het milieueffectrâpport
Verbetering Rijnbandijk dijkvak Doornenburg -
Huissen
lTjuni 1997 ISBN 90-421-0214-4

808 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Waalbandijk lænt - Oosterhout -
Loenen
22 met 1997 ISBN 9O-42r-O231-4

809 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ha-
venterrein Westpoort-West (Afrikahaven c.a.) te
Amsterdam
2 mei 1997 ISBN 90-42I-0222-5

8f0 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
MSPO-fabriek en concentraatverbrandingsin-
stallatie Shell MoerdiJk
I april 1997 ISBN 9O-421-Or8r-4

812 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering MaasdiJk traJect Heumen
17 juli 1997 ISBN 90-421-0258-6

8I3 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering MaasdiJken Bommelerwaa¡d
15 december 1997 ISBN 90-421-0292-6

8fg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
DiJkverbetering industrieterrein Nijmegen
7 oktober 1997 ISBN 9O-42r-O277-2

821 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Baggerscheidings- en indikkingsinstallatle
Afualberging Derde Merwedehaven, Dordrecht
I december 1997 ISBN 90-421-O306-X

825 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Voorbehandelen en biJstoken van papierslib op
het Amercentralecomplex te Geertruidenberg
24 september 1997 ISBN 90-421-O257-B

827 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Warmtekrachtcentrale op de Maasvlakte
23 oktober 1997 ISBN 90-42r-0284-6
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828

860

86r

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Maasdijk, traject WiJchen
4 november 1997 ISBN 90-421-O291-8

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
DiJkverbetering Hoogendijk - Bo:<rneer
12 november 1997 ISBN 90-42f-O288-8

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Verbetering Waalbandijk, traject Zuilichem -
MunnikenlandsediJk
25 november 1997 ISBN 90-421-0286-f

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Naviduct Krabbersgatsluis (in de dijk
Enkhuizen-Lelystad)
24 oktober 1997 ISBN 90-421-0296-9

866

Andere Adviezen

836

844

Advies voor onthefling van de m.e.r.-plicht
Mestbewerkingsinstallâtie Nederweert
2OJanuari 1997 ISBN 9Q-421-0148-2

Advies voor Verkenning Ruimtetekort in Maln-
port Rotterdam
25 februa¡i 1997 ISBN 90-42r-0160-I

844 TWeede advies voor Verkennlng ruimtetekort in
malnport Rotterdam
7 mei 1997 ISBN 90-421-0215-2

906 Toetsingsadvies over de "Umwelluerlr¿lg$chkeits-
sfudie Emsspernuerk ztoischen Gandersum und
Nendorp" in Nedersaksen, Duitsland
4 november 1997 ISBN 90-421-0298-5

Overige publicaties

NoUUe over multicriteria-analyse in milieueffect-
rapportage
3O september 1997 ISBN 90-421-O234-g

Adviezen ln het kader van de samenwerkingsoyereenkomst mct DGIS

ol5

o29

Advisory review of the environmental impact
statement and supplements for the construction
and operation of a seaport in the Gaza Strip by
the Palestlnian Authority
r4Juli 1997 ISBN 90-421-0266-7

Advisory review of the Hidrovia Paraguay-Para-
ná navigaüon project
l5 december 1997 ISBN 90-421-0307-8

Revisión de asesoramiento del proyecto de
navegación de la Hidrovia Parguay-Paraná
l5 december 1997 ISBN 90-421-0329-9

o29
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LEGENDA:
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BIJLI\GE 6

Overzicht van procedures: stand van zaken per 31 december 1997

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

= onder wettelijke m.e.r.-plicht gestart
= tijdens interim-beleid (tot mei 1986) gestart

= (voorlopi$ gestopt

l0l

t02

103

r05

r07

109

rll
tL2

ll2a

t13

114

ll5

rr6

t17

tl8

ll9

t20

Oeververbinding Rotterdam (2e Benelux)

Baggerspecieberging (Slufterdam)

Grevelingenmeer zout of zoet

Strandvlakte IJmuiden

Compagniesoefenterreiri Ginkelse heide

Zuiveringsslibplan Zuid -Holland

Cr-deponie op de Maasvlakte

Amsterdam Nieuw-Oost

Amsterdam Nieuw-Oost, le fase

Provinciaal afualstoffenplan Drenthe

Westerschelde oeververbinding

Gasontzwavelingsinstallatie Emmen

Geluidhinderrecreatie Breda

Afr alstortplaats Midden-IJssel

Kampeer-/watersportcentr. Broekerhaven

Ontgrondingenplan Noord-Brabant

Uitbreiding luchthaven Maastricht

Nader rapport

Aanvullend MER

Luchtscheiding/mengstauon Ommen

Woningbouwloc. A'dam Oost le fase IJburg

Opslag en verwerking radioactief afual

l,ocatiegebonden (PZEM-terrein)

l,ocatie Sloe

Baanverlenglng luchthaven Eelde

DollarthafenproJekt Emden

RW 35/36 Zwolle - Almelo (- Vriezenveen)

HELP Melderslo

t2t

r22

123

advtes
rlchtlUnen MER

bekend-
gemaakt

toetslngs-
ad!'les

beslult
genomen

evaluatle

Sof
evaluatie
verslag

I
I

t25

t26

t27
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t29

130

r3r

r32

r33

134

135

r36

r37

r38

139

140

t4l

t42

r43

t44

145

I46

t47

148

t49

153

r54

155

156

t57

r58

r59

r60

161

162

(Dubbel) eenheidsoefenterrein De Haa¡

Afualstortplaats De Dolten (Nijehaske)

Rijksweg 57 op Walcheren

Rijksweg 16 biJ Rotterdam

Nadere regelen olielozing offshoremiJnbouw

Stort zuiveringsslib Slufterdam

Hemwegcentrale-8 Amsterdam

Afualverwerldng stadsgewest Den Bosch

Onderg¡ondse opslag radioacttef afual

Eenheidsoefenterrein Groote Veld

Amer-9 kolencentrale Geertruidenberg

Provinciaal afralstoffenplan Noord-Brat¡ant

HogesnelheidsspoorüJn PariJs - Amsterdam

Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Atualberging van TDF lofine

Uitbreiding natuurpark De Efteling

Kolenreststoffenberging Flevocentrale

Provinciaal afualstoffenplan Noord-Holland

Rijksweg A3O/Recreatieplas Maanderbroek

Verbranding zuiveringsslib Oost-Brabant

7ÃlutlÁrateÃozing op de Eems

Afu alverwerkingslocatie De Marsen

Gr.wtrwinning Alblasserwaard /ViJfheerenland

Uitbreiding a-fualstortplaats Geldermalsen

HELP Rossum-Oost

Oppervlaktedel fstoffenwinning lJsselmeer

Regionaal ontgrondingenplan Noordzee

Provinciaal afualstoffenplan Limburg

Waterbeheer Veerse Meer

Keersluis Ramspol

RijkswegASO

adües
rlchtlUnen MER
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gemaakt

toetsings-
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beslutt
genoúen

evaluâtie

Sof

evaluatie
verslag
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I
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163

165

r66

L67

168

r69

170

t7l

172

173

t74

175a

t76

177

t79

180

l8l

r82

183

184

r85

l86a

L87

r88

189a

l90a

19 la

r92

r93

194

r96

198

Stortplaats Heiloo

AÍì¡alverwerkingsinstallâtie-West Ad am

Golfbaa¡ De Utrecht Hilvarenbeek

Centrale slibverbranding Zutphen

Golfbaan Lochem

Af¿alverwerking ARCG/Westerkwartier

Westrandweg/Hoofdwegen regio Schiphol

COT-minus Havelte

Stadsgewestpark Noorddijk Groningen

Polypropeenfabriek DSM Geleen

HELP Baa¡deradeel

Diepinfiltratie NAM in Zuidoost-Drenthe

Aføalverwijdering Z. O. -Brabant (STAZOB)

Afu alstortplaats regio Arnhem

Afu alstortplaats Velsen

Toer. /recr. inrichüng Neeltje Jans

Slib- en baggerspecieplan Noord-Holla¡rd

Afualverwerkingsinr. Zuid-Holland west

Wegverbinding Zutphen - Deventer - Raalte

Afu alberging Lickebaert

Zuiveringsslibplan Flevoland

Golfbaa¡ Het Zelle Hengelo

Stortplaats Nauernasche polder Zaanstad

Shredder Zaanse Schroottrandel b.v.

Golfbaan Heinenoord

Mestverwerldng Kr.heide Sevenum

Golfbaan De Witdonk Meijel/Roggel

Plan bouw- en sloopafual Zuid-Holland

Provinciaal aÍiralstoffenplan Utrecht

Golfbaan Sybrook Enschede

Golfbaan Scherpenberg Apeldoorn

Afu alverwerkingsinrichting Wüster

evaluatle

Sofadr4es

rlchUiJnen MER
bekend-
gemaakt

toetsings-
advles

besluit
genomen

evaluatie
veßlag

I
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199

203

204

205

207

208

Diepinfìltratie Overveen

Golfbaan Zeddan

Golfbaan Ambt Delden

Vefîech-installatie Apeldoorn

Kolenvergassing Buggenum

Reststoffenverwerking Boeldershoek

Aanvullend MER inzake mestverwerking

Draaitrommeloven-9 bij AVR-chemie

Golfbaan Rosmalen

Composteerinrichting Amersfoort

Afu alstortplaats Zoetermeer-Noordwest

Afu alstortplaats Derde Merwedehaven

COT Ermelo-Noord

Ind. zandwinningsplan Gelderland, fase 2

Themapark Diamonda læþtad

Berging mijnbouwreststoffen NAM

Verdringing Mg-houdende pekel (NAM)

COT/EOT Oirschot

Eurodrôme Arnhem (Huissen)

AfuaJstortplaats Weert

Afu alstortplaats Linne /Montfort

Afu alverwerkingslocatie Moerdijk

Baanverleggiing circuit Zandvoort

Berging/verwerking van jarosiet bij Budelco

Verwerking van jarosiet biJ Budelco

Defìnitieve berging van jarosiet bij Budelco

Afialstortplaats l,andgraa-f

Composteerinr. Purmerend

DOP Oost-Abstpolder

Woningbouwlocatie Purmerend

Sporenuitbreiding Zwolle - Amersfoort

Sportcentrum Oisterwijk

20s

2l0a

2tl

2t2

2r5

2L6

2t7

218

219

220

22r

222

223

224

225

226

227
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229

230
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232
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235a

236a

239

240

241

243

244

245

246

247

244

249a

250

25t

252

253

254

255

256

257

258

259

26,0

26r

262

263

264

265a

266

267

264

269

Golfbaan Willem Amtzhoeve te Zeist

Shredder Born

Uitbreiding ARN Beuningen

RiJksweg 6l Terneuzen - Ter Hole

Provinciaal afualstoffenplan Flevoland

Locatiekeuze ba ggerspeciestort Zeeland

Shredderinstallatie's-Gravendeel

Mestverwerki ng Dordrecht

HELP Baarle-Nassau

Integraal plan noordrand Rotterdam

LandeliJke richtliJnen baggerspeciedepots

Mestcompostering CNC te Milsbeek

Mestverwerking Promest Helmond

l,ocatiekeuze afralverwerldng West-Brabânt

Grondreinigingsinstallatle Broerius

Industriezandwinning Geertjesgolf (Gld.)

Stevol-ontgrindingen Maasbracht

Afu alstortplaats Wambach-groeve

Afualverwerldngsinstallatie Ramelerveld

Golfbaan Euverem Valkenburg (L.)

Uitbreiding Eemscentrale

Shredder te Oosterhout

BedriJventerrein Heierhoeve te Venlo

Heronh¡¡ikkeling haven Scheveningen

Compagpiesoefenterrein Weerterheide

Ethylbenzeen-/styreenfabriek Dow Benelux

Structuurschema Groene Ruimte

Rijksweg 59, gedeelte Rosmalen - Geffen

Ecogrind Dordrecht

Graan-, gras- en mestdrogeriJ Planta Koea

Golfbaan waterwingebied Tilburg

Rijksweg 58, gedeelte SchoondiJke - Sluis

sâluatle
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270

271

272

273

274

275

276

277

279

280

28r

282

283

284

285

286

287

288

289

290

29t

293

254

295

296

296a

297

298

299

300

301

305

Golfresort Sterna te Bergen

Logistiek park Ossendrecht

Nieuwbouw Elektrolyse Aluminium DelfziJl

Uitbreiding energiecentrale Maasvlakte

Z.W. structuur's-Hertogenbosch - Vugþt

Hoogspanningsleiding Zwolle - Meeden

Berging baggerspecie Zuid-Holland

Stortplaats Spinder

Dempingen Waal-/Eemhaven Rotterdam

Afu alberging Schinnen/Spaubeek

Afualverwerldng Oost-Veluwe (Wilp)

Archeon. Alphen a/d Rijn

Stortplaats Hoge Nespolder te Zwijndrecht

Compostfabriek Noord-Limburg

Huisvuilcentrale AVI Boekelermeer Alkmaar

Diepinfiltratie Zuid- Holland

380kV hoogspariningslUn Meeden - Eems

Buisleiding Waddenzee

Golfbaan GendersteiJn fVeldhoven c.a.)

Beleidsplan drink- en industriewateÍloorz.

Zwanenburgbaan Schiphol

Zandwinning en hercultivering te Kekerdom

Golfbaan 't Hout te Breda

Berging baggerspecie Ketelmeergebied

Modificatie raffìnaderij Shell Pernis

Hycon-installatie rafflnaderij Shell Pernis

Filterpers en rwzi te Heerenveen

Uitbreiding stortplaats Uden

Bouwlocatie Amersfoort

Corridorstudie Amsterdam - Utrecht

Grofiruilstortplaats Z.W. -Noord-Holland

Afu a-lverwiJ deringsinrichting Wieringermeer

evaluaUe
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306

307

308

309

3lo

3ll
3L2

3r3

314

3r5

316

317

318

3r9

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

Herontgronding en (her)inrichting Osen

Noordelijke randweg Haagse regio

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Provinciaal ontgrondingenplan Limburg

Beleidsplan baggerspecie Gelderland

Golfbaan Herfte - Wijthem te Zwolle

Composteringsinrichting Alphen a/d Rijn

Polyetheenfabriek DSM

Slibontwatering oostelijke miJnstreek

GFT-composteerinrichting MoerdiJk'

Provinclaal afr¡alstofien plan PAP Friesland

Golfterrein Aerwinkel, tweede fase

Stortplaats Gulbergen

Destillatiefabriek VOTT Europoort

Mestoverslag Wanssum

Slibdrooginstallatie R. I. -Oost Amsterdam

Uitbreiding AÍValverw. Botlek (AVEì) Rotterdam

Recreatiegebied De Groene Ster læeuwarden

Nieuwe roosteroven AVR RiJnmond

Kalvergierbewerldngsinstallatie putten

Ka-lvergierbewerkingsinstallatie Elspeet

Kalvergierbewerkingsinstallatie Ede

Kalvergierbewerkingsinstallatie Barneveld

Stortplaats Zevenbergen

Goed.spoorlijn R'dam - 7-nvenaar - Duitsland

Aanvulling

Provinciaal afualstoffenplan PAP Gelderland

Stortlocatie Skinkeskans Leeuwarden

Stortplaats Hollandse Brug Naarden

Plan van aanpak Schiphol en omgeving

Aanvullend MER

Shredder MoerdiJk

331

332

333

334

evaluaUe
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336

337

338

339

340

341

343

344

345

346

347

348

349

350

35r

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

Zuidelijke ontsluitingsweg, Boxtel

Huisvuilverwerking læiden

Huisvuilverwerking Rotterdam/Dordrecht

Woningbouwlocaties HAl-gebied

Bedrijventerrein WiJ chen/Nijmegen

Aanleg Oostboog Flevolijn

Woningbouw Over Betuwe regio Nijmegen

Composterin gstnrichting Espel

Slibverwerldngsinstallatie te Mierlo

Noordoosttangent Tilburg

Heropening AVI læeuwarden (OI.AF)

Bos en Golf te Vries (¡¡em. Assen)

Afualverbranding Zuidoost Nederland

Overslagstation Venlo

Verblijfsrecreatie en golfbaan SteenwiJk

Baggerdepot Hollandsche IJssel

Gasgestookte WKC Moerdijk

TienJarenplan Afualstoffen AOO

Afronding omlegging Nistelrode

Rijksweg 34/37 Hoogeveen - Duitse grens

Slibdrooginstallatie Beverwijk

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

Schrootverwerkingsinst. Kootstertille

Rijksweg l5 Ressen - Duiven

GFT-vergistingsinstallatie Rijnmond

Woningbouw Enschede-Glanerbrug

Afualopslag'Laagraven' Nieuwegeiri

Draaitrommeloven (DTO)-IO bU AVR

Warmte/krachtinstallatie UNA Diemen

Binnenduinrandzone Hollum - Ballum

Composteringsinstallatie Midden-Zeeland

Waterrecreatiegebied Emmen-Zt¡id

evaluatre
verslag
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37t

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386
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388

389

390

39r

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Slibverbrandingsinstallatie Shell

Masterplan Harlingen

Polymeerfabriek Shell Moerdijk

Infìltratie Maaskant

Ondergrondse gasopslag Norg

Drooginstallatie stapelbare mest Vefinex

Provinciaal afralstoffenplan PAPIII 7*elarñ,

Berging chemisch afral op Bovenveld

Gollbaan Zuidpolder te Veen (Eemnes)

GFT-composteringsinrichting Duiven

Katalysatorberging DSM Geleen

Vuilverwerkingsbedrijf Noordoostpolder e.o.

GFT:composteringstnrichting Boeldershoek

Baggerspeciedeponie Limburg

Mestcompostering Theeuwen BlitterswiJck

Esso hydrocracker

Integraal stadsrandmodel Beers/CuiJk

GFT-composteringsinstallatie Utrecht

Promest keland

Stortplaats't Klooster Nieuwegein

Distripark Maasvlakte

Woningbouwlocaties streekplan Utrecht

Woningbouwlocaties Stadshagen Zwolle

Uitbr. elektriciteitscentrale RoCa-3 Rotterdam

Sca¡abee mestverwerklngsinr. Borculo

Slibverbranding Noord-Brabant

MTBE-fabriek Nerefco in Europoort

Golfresidentle Dronten

GrootschaÌige mestverwerldng Duiven

Fleuren Compost Middelhamis

Baggerberg¡ing Averijhaven Velsen

GFÎ-vergisting'Mtdden-Brabant' Tilburg

evaluaLle

Sofadúes
richtlljnen MER
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40r

402

403

404

405

406

407

408

409

410

4ll

4t2

413

4t4

4r5

416

417

4r8

419

420

421

423

424

425

427

428

429

430

43r

432

433

Golfcomplex Staadegaard Renkum (Gld)

Composteringsinr. Noord-Holland-Zuid

Afu alverwerking Veendam

Incinerator Aramidemaatschappij Delfzijl

Gebruik Z\4ranenburg-/Kaagbaan Schiphol

Aanvulling MER

Keersluis Ramspol, tweede fase

Opslag/verwerking chem. afual Dordrecht

Stortplaats Aanschoterweg Bameveld

Akzo Pharma Oss, locatie II

BFI overlaad-/bewerhingsinr. afral Delft

Woningbouwlocaties Zaanstad

Woningbouwlocatie Haa¡lemmermeer-rùy'est

Composteerinrichting PROAV Rotterdam

Open Beerdam Rotterdam

Baggerspecieberging Harisweert

Scarabee mestverwerking Sevenum

Baggerberging Amerikahaven Amsterdam

Uitbreiding UCN Urenco

S I f /N54 Zuidelijke Randweg Wateringen

HFK-fabriek Dordrecht

Afralverwerking ARCG Westerkwa¡tier

Shell hydrocracker Pemis

Afualstoffenterminal MoerdUk (ATM)

Stadlon Amsterdam

Zuidelijke Ringweg Groningen (Rijksweg 7)

Afu alberging Helmond /Eindhoven

Warmtekrachtcentrale Nijmegen (EPON)

Stortplaats Smink Amersfoort

Hoogers chemisch afial Geldrop

Structuurvisie Ede/Veenendaal

Bestemmingsplan Beitel-Zuid te Heerlen

evaluaUe
gof

evaluatle
verslagadvies

rtchtlij¡en MER
bekend-
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437

438

439
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441

442

443

444

445

446

447

444

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

46r

462

463

464

465

Tracéstudie A4lAf 6

Noordelijke kuststrook Lelystad

Rijksweg 32 Heerenveen

Afualverwerking De Jong Gorcum

Chem. afualverwerking Argentia MoerdiJk

Stortplaats z. o. -regio Noord-Holland

.q.58 omlegging Etten-tæur

458/A I 6 Princeville Breda/Prinsenbeek

Flevo milieu-en energiepark Lelystad

Mestverwerking Scarabee Venray

Afu alscheiding/ -vergf sting Dordrecht

Mestverwerking Scarabee Nederweert

Vliegassilo's Maasvlakte

Luchtmobiele Brigade Eder/Ginkelse heide

Co-treatment in oxysmeltoven bij Budelco

Mestverwerkingsinsta-llatie Ede

Glasrecyclinginstallatie Heiloo

Oevergrondwaterwinning Langerak

Uitwijkhaven Weurt

Golfbaan Mereveld

Warmtekrachteenheid Rotterdam

Zandwinning Westvaarders Wadden

Natuurontwikkeling lJsselmonding

Mestcompostering Heveco Grubbenvorst

Crondreinigingsinstallatie Texaco BoUek

Champignonmest CNC Moerdijk

GFT-composteringsinstallatie AVU Utrecht

Verw. verfresten e.a. Exachem Beuningen

Wüziging C3-deponie lnswalweg Rotterdam

Rijksweg 73 Venlo/Maasbracht

Warmtekrachtcentrale Swentibold Geleen

GFT-composteerinstallatie Lage Weide

Sof
toetsings-
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genomen

evaluatie
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rtchtlijnen MER
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gemaakt
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468

469

470

47r

472

473

474

475

476

477

474

479

480

481

482

483

484

485

486

447

488

489

490

49r

492

493

494

495

496

497

Chemische afi¡alverwerking TCR Botlek

Atualberging Z.W. Midden-Utrecht

Scheidingsinstallatle Hoog Zestienhoven

Grondreinigingsinstallatie BBS te Weert

Secundaire weg S205/S210

Golfbaan Teteringen

l¡swal in de Noordzes ys6¡ baggerspecie

GFT-composteerinrichting Maastricht

Chemisch afual ATF Drachten

Kernenergiecentrale Dodewaa¡d

Recreatie Graskuilen/De Schatberg Sevenum

Mestverwerkings- /koolstoffenfabriek Zutphen

Uitbreiding stortplaats T,el}:ern

Aluminiumalþlen Akzo Rotterdam

GFT-vergistingsinstallatie Lelystad

Bedrijventerrein Vossenberg-West Tilburg

Windmolenpark Cronlngen

Woon- en werklocaties stadsregio Tilburg

Woon- en werklocaties regio's-Hertogenbosch

Uitbreiding AVIRA Duiven

Van Miet sloop- en GFT-afyal Wateringen

Grondreiniging Boeldershoek

Rijksweg 4 Delft - Schiedam

Afualscheiding en vergisüng MoerdiJk

CBE Paktank BoUek

Halonen Hugen B.V. 7æve a:àr

Pol¡rmerenfabriek Johnson Friesland

Calandverbinding

Kernenergie ECN Petten

AVl-slakkenbehandeling Dordrecht

Hoger Onderwijs Reactor (IRI) Delft

PAP-III Zuid-Holland

evaluatte
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genomen
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502

503

504

505

506

507

508

509
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5rr

5t2

5r3

514

5r5

5r6

5t7

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

524

529

Centrale bewerkingseenheid (CBE) Lelystad

Woningbouwlocatie Dronten-'West

Grondreinigingsinstallatie Schiedam

Afu alverbrandingsinstallatie Twente

Drinkwaterwinning Schiermonnikoog

Omleiding RW 706 lìalfweg/ Zwartenburg

GFT-compost. capaciteit VAM-WiJ ster

Stadsontwikkeling Dordrecht

Woningbouw- en bedrijventerreinen Twente

Bouwlocatie Delfgauw te PiJnacker

Reststoffenbewerking NAM Delfzijl

Verwijdering zuiveringsslib Gr. Fr. en Dr.

Chemisch afual Hengelo/Enschede

Zuid-Willemsvaart biJ's-Hertogenbosch

Baanverlenging Gronù:rger Airport Eelde

Intergemeentelijk Structuurplan Utrecht

GFT-composteerinrichting Oss

Verwerkingscap. zuiveringsslib Zuid-Holland

Woon- en werklocaties Eindhoven/Helmond

Rivierdijkverbetering Bomendij k

Industrieterrein Graetheide te Geleen

Kernenergiecentrale Borssele

Be- en verw.install. FCA Bergen op 7-oom

Bosplan Bentwoud bij Zoetermeer

Grondreinigingsinstallatie Drachten

Milieubeleidsplan Groningen

Centrale bewerliingseenheid (CBE) DelfziJl

GFT-verwerldng ICOVA Den Haag

Milieubeleidsplan Overijssel

Milieucentrum Deume

Toepassing reststoffen ILP-Wal Europoort

7*efzandreinig. Roosend. /Tilburg/ Helmond

evaluatle
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531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

55r

552

553

554

555

556

557

558

559

560

56r

562

Stortplaats De Goudsberg Lunteren

Recreaüegebied Aakvlaai

Uitbr. WKC Delesto BV Delfzijl

Diepinfìltratie oevergrondwater ZO Utrecht

Verdubbeling van de N33 Groningen

Intemationale spoorverbinding Groningen

Landinrichting Bergen-Egmond-Schoorl

Stortjarosiet en gips Budelco

Dut¡bel eenheidsoefenterrein De Haar

Landinrichting Saasveld-Gammelke

Lândinrichting Rijssen

Milieubeleidsplan Limburg

Landinrichting Haren

Milieubeleidsplan Drenthe

Stort Nauemasche Polder Zaanstad

Landinrichting Drachten

Windenergieopwekking Friesland

Natte reinigingsinstallatie Den Haag

Structuurplan Kloosterveen Assen

Golf- en countryclub Harderwold Zeewolde

Landinrichting Achtkarspelen-Zuid

Be- en verwerking gevaarlijk afual Uden

Omleidingen Appingedam en Holwierde

Uitwijkhaven Lobith (Gelderland)

Haven- en lndustrieterrein Axelsche M.

Stortterrein Eijsden AVL Deponie

Stortplaats Landgraaf

Verbreding A2 rondweg's-Hertogenbosch

Verlengde berging zuiveringsslib Slufter

Stort en verw. afral ZW regio Noord-Holland

Be- en verwerking KCA Rotterdam (Roteb)

Landinrichting Kust West Z-Maanderen

Vuilstortplaats Braambergen Almere

evaluatie

Sofadvies
rlchtlijnen MER
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572
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574
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542
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584

585
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587
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589
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593

594

Landinrichting Laaghalen

Stortplaats De Ullerberg Ermelo

Warmte /k¡achtcentrale Temeuzen

Uitbreiding AVR Rotterdam

Omleiding provinciale weg N2Ol Uithoorn

Immobilisatie-installatie VBM Maasvlakte

Milieubeleidsplan, Noord-Brabant

Uitwerkingsplan 4e spaarb. Biesbosch

Locatiekeuze stortplaats Achterhoek

RW 31, Leeuwarden - Drachten

Omleg¡ging 458 Etten-læur

GFT-composteerinrichting Maastricht

Landinrichting Weerijs

IBF Internatiohaal Bedrijvenpark Friesland

Aardgasbuisleiding Noord -Nederland

Waalbandijkverbetering Gameren - Nieuwaal

Baggerspeciebergingsplan Utrecht

Locatlekeuze stortplaatsen Gelderland

Landinrichting Westzaan

Zandwinning Amstelmeer

Grondreiniging Heidemij Moerdijk

Herinrichtingsplan Leidschendam

(gevaarlijke) afualstoffen Booy, Boilek

Landinrichting Land va¡ Maas en Waal

Beheer HaringYlietsluizen

Composteringsbedrijf 'Zuid-Holland'

BFI vergisting HarderwiJk of Arnhem

Biomassavergassing Noord-Holland

Parallelle vijfde baan, luchthaven Schiphol

Gevaarlijk afual Mirec B.V. Eindhoven

Ruilverkaveling Odoorn

Champignonreststoffen Maasdriel

evaluâtie
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602
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604

605

606
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6lo

6lI

6t2

6r3

614

6r5

616

6t7

618

6r9

620

62r

622

623

624

625

626

627

Natuurontwikkelingsplan Grensmaas

RW 69, Eindhoven - Belgische grens

Herinrichting Schoonebeek

Waterwinning Suameer

Tienjarenprogramma Afual 1995 - 2OO5

Windmolenlocaties Flevoland

Landinrtchtingsproject Enschede-Zuid

Landinrichting Enter

Woningbouwlocaüe Pijnacker Zuld

GFT-bewerking Koningsple{ -Noord

Mega-bioscoop Diemen

Oevergrondwaterwinning Opperd. /Str. kerk

Opslag radioactief af¿al (COVRA) Borsele

Demping Houthavens te Amsterdam

Grondwaterwinning Over-Betuwe

Capaciteitsuitbreiding Coentunnel

Waterleidingplas 2 L,oenderveen

Corridors A'dam, Almere en 't Gooi (CRAAG)

C2- en C3-afual Boeldershoek

Herinrichting Groenraven-Oost

44, Burgerveen - Leiden

Kortsluitroute Rotterdam - Pendrecht

Waterwinning Brucht te Hardenberg

Zandwln- en natuurbouw Beekerheide

Inrichting terrein Noord-West te Zoetermeer

NAC-stadion, Lunetstraat te Breda

OoijsebandiJk (Ubbergen/NiJmegen)

Internatlonaal Bedrijvenpark Friesla¡d

Spaarbekken Panheel

Inrichting Combi Terminal TWente

Tracévaststelling Aldtsjerk - læeuwarden

ìrly'oningbouwlocatie Wateringse Veld

Drinkwaterwinning Vlieland

adües
richtìljnen MER
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65r

652

653

654

655

656

657

658

659

Baggerspeciedepot lJmeergebied

Amsterdam Nieuw-Oost, 2e fase

Trajectstudie Tangenten Eindhoven

Shredderinstallatie De Ruiter NiJmegen

Verbetering Millingse BandiJk en Duffeltdijk

Landinrichting Olst - Wesepe

Be- en verwerking van mest te Helvoirt,
Gemert, Bergeyk, Baarle-Nassau en Uden

BedriJventerrein Aken / Heerlen

RW A2,Everdingen-Deil / Zaltbommel-Empel

Batterij enverwerking Nedstaal B.V.

Nat industrieterrein Meppel

Bouwlocatie Buitenplaats Ypenburg

Baggerst. Oostvliet- en Ommedijksepolder

Mestbewerkinþinstallatie Wehl

Bedrijventerrein Medel te Echteld

Metaal-recyclinginstallatie Rotterdam

Aanleg N22 te Haarlemmerrneer

Verb. Rijnbandijk, Kandia-Loo-Schans

Herinrichting Krimpenerwaard

Verbetering lJsselbandijk, RW l2-Lathum

Uitbreiding MDI te Rotterdam-BoUek

Dijkversterking Oostelijk Flevoland

Dijkversterking Noordoostpolder

Mestbewerkingsinstallatie Raalte

Exploratie-boringen Noordzee/Ameland

Projectnota/MER Waterkering Kampen

Projectnota/MER Landinrichting Reeuwijk

Projectnota Boskoop (landinrichtin$

AVI-ZON Maasbracht

Afu alstoffen Transport Friesland

Vegetatieve l,andfarming Schoonebeek

Uitbreiding afualberging Smink, Amersfoort

advles
rlchtlUnen MER
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682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

Kunststof bewerkingsinstallatie Oostplaat

Grondreiniging Ecotechniek B.V. Rotterdam

Landinrichting Midden- Groningen

Themapark Emmen

Proefboringen aardgas Waddenzee

Bouw- en sloopafv. Theo Pouw Beh. BV Utr.

Verb. Waalbandijk, Loenen - Dodewaa¡d

Verb. Grebbedijk R.henen en Wageningen

lVoningbouwlocatie Driel-Oost

Uitbr. prod. Aramid Products BV Delfzijl

Slakken Heros B.V. te Roosendaal

Landinrichting Vechtstreek

Landinrlchting Swette-De Burd (Friesland)

Beton- en metselzandvoorz. Zuid-Holland

Floriade 2002, gemeente Haarlemmermeer

Uitbreiding Tuschinskl -theater te Amsterdam

Grondwaterwinning Vechterweerd I te Dalfsen

Woningbouw Etten-Leur

Opvullen ontzandingsplas Kaliwaal

Rijksweg (RW) 7, rondweg Sneek

Grootschalig recr.proj. Parc Hollandsch Diep

Verb. RWA9, Velsen - Badhoevedorp

Centrale drinkwaterontharding Andijk

MJPGA-II 1996 - 2OO5

Diepinf. Langerak, læ¡<rnond of Vianen

Wijziging composteerinstallatie VAR fVoorst)

Dijkversterking Langerak

Ombouw N9, traject Koedijk - De Stolpen

Verbetering Maasdijk, Neerloon-Demen

Verb. Maasdijk, St. Agatha - Escharen

Onderdelen RW 73-Zuid Roermond /St Joost

Herinrichting Jistrum provincie Friesland

Herinrichüng Nijkerk - Putten
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toetsings-
âdües

besluit
genomen

waluatie
sof

evaluatle
verslâg
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693

694

695

696

697

698

700

70r

702

703

7o'4

705

706

707

704

709

7to

7tl

7L2

7t3

7t4

715

716

717

718

7t9

720

721

722

723

724

725

726

DiJ kverzwaring Oostvaardersdijk

Verbetering Westervoortsedijk (gem. Arnhem)

Aansluiting N2Ol x A4 te Haarlemmeñneer

Verbetering lJsselbandijk Epe - Veessen

De Miert (SVC) te 's-Hertogenbosch

Uitbr. biol. grondrein.inst. in Groot-Ammers

Biologische grondreiniging te Vriezenveen

Streekplanuitw. baggerdepot (MTC) Friesland

Sted. en landschappelijke ontw. Skoatterwâld

Revisie en uitbr. (slib)comp.inst. Zutphen

Streekplanuitwer}iing Noord -Holland-Noord

Waterwinning Wijnvoorden

Bedrijventerrein Weststad-Ill (Oosterhout )

Spoorverb. Zoetermeer en Rotterdam (ZoRo)

Verw. C3-afu. aftalberging De Wierde

Bioscoopcomplex Amsterd am-Zuidoost

Waterzuiveringsinstallatie BFI te Veendam

Berging van afualstoffen bij de VAM te Wlster

Biol. droging vân zuiveringsslib VAM Wijster

Scheidingsinst. VAGRON Groningen

Recyclefabr. Philips Lighting Maarheeze

Windturbinepark Anna-Mariapolder

Opt. splijtstof kernenergiecentrale Borssele

Chem. fatrr. Eastman Rotterdam Europoort

Kade Tuindorp - Tolkamer (gem. RiJnwaarden)

Hoogspanningsverb. Noorwegen - Nederland

Verw. communaal en industrieel slib Zeeland

Koude immobilisatie (Maasvlakte)

Verwerking van vliegassen bij AVR

Wasinst. Bentum Recyclingcentrale Utrecht

Derde Haven IJmuiden fV'elsen)

MNEXlocaties Noordrand II en III

Landinrichting Enschede-Noord

evaluatie

sof
evâluatie
verslagadvies

rlchllijnen MER
bekend-
gemaakt

toetsings-
adúes

besluit
genomen

I

I
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727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

73a

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

Uitbr. grondreinigingsinst. Steenbergen

Rijksweg 74

Oprichting LNG-terminal R'dam Europoort

Rijksweg 33, Spijk - Eemshaven

Grondwaterwinning Flevoland

Afualhoutverg. Amercentrale Geertruidenberg

Zandmaas / Maasroute Limburg

Berging añ¡a-l te Vaarle (Noord-Brabant)

Verb. waterkering zuid. geb. Afgedamde Maas

Onderwaterzanddepot Den Helderl

Uitbr. Gen. Electric Silicones Bergen op Tnom

Bew. restprod. tot vaste biobrandstofLochem

Natuurplan lateraal kanaal Limburg

Grindwinning Born/Grevenbricht (Limburg)

Grindwinning Borgharen/Itteren (Limbur$

Uitbr. infiltratie- en winningscap. Solleveld

Inr. bouw- en sloopa-fu. Van Miet

Rijksweg A2: passage Maastricht

Seismische act. in de oostelijke Waddenzee

Hoogwaten:rij making Dongemondgebied

Hergebr. materiaalstromen VAM Wijster

Trajectstudie N34/N36, omleiding Ommen

l,oc.keuze grootsch. oppervl.wtrwinning (Ov.)

POISM fabriek ARCO Maasvlakte Rotterdam

Grootsch. opwekking windenerg¡ie 7,eeland

Rijksweg I I, Alphen a/d Rijn - Bodegraven

Actualisering VINEX

Therm. conv. papier Eerbeek (gem. Brummen)

Strategisch groenproject Eiland van Dordrecht

Ontw. bedr.ter. DK IIIIIV Transpoort Dordrecht

Natuurontwikkeling Noordwaard

Herinrichting Winterswijk- Oost

Rijksweg 12, Veenendaal - Ede/Wageningen

evâluatie

Sofadvies
MER

bekend-
gemaakt

toetsings-
adües

besluit
genomen

evaluatle
verclâg
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761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

77L

772

773

775

I lt)

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

785

790

791

792

793

inzet sec. gr.st. ENCI Maastricht

Structuurplan MiddenlJsselmonde

Structurele aanpak zoute baggerspecie probl.

rüy'oningbouwplan De Burgt (gem. Bameveld)

Def. opslagplaats (DOP) AVR Rotterdam

Bedrijfsterrein Eemspoort (Groningen)

Dijkversterkin g 7-ederlk (Zuid-Holland)

Verw.installatie caustic water AVR-Chemie

Pelleteer-inr. AVI te Geertruidenberg

Haven met losfaciliteit General Electr. Plastics

Mestbewerkingsinst. Mestwerk Achterhoek

Toerist. -recr. ontw. StriJthagen (Landgraaf )

Noordoostelijke verbinding Oldenzaal

Verbetering Maasdijk, Oij en, Lithoij en en Lith

Dijkverbetering traject Oud-Empel

Rijksweg l5: Varsseveld - Enschede

Champignonteelt CNC Moerdijk

Woningbouwlocatie Oosterheem

Landinr. /herinr. 7-eev ang te Wognum

Landinrichting Ulvenhout,/ Galder

BedriJventerrein Westzanerpolder

Woningbouwlocatie Piekenhoef gem. Oss

Uitbr. grondrein.inst. Noordzeeweg A'dam

'Woningbouwlocatie Voorhout

Ontgrondingen bij Dordrecht

Waterkrachtcentrale Borgharen

Be-/verw. gev. afualst. Martens Missingen

Concessie-aanvraag landaanw. Uburg, le fase

Verbetering Waaldijk, diJkvak Tuil - Haaften

Rondwegen Sluis en Aardenburg

Rondweg Breskens

Dijkverbetering Merweded{k, fase I en II

HSL - Af 6 Breda/Prinsentreek

evaluatle

Sofadvies
rlchtlUnen MER

bekend-
gemaakt

toetstngs-
âdvles

beslult
genomen

evaluatle
verslag

I
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794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

8ro

811

8t2

813

8t4

8r5

8r6

8t7

818

819

820

82r

822

823

824

825

826

Verw. batterijen en afualstoffen AVR Chemie

Verw. afr¡al-& reststromen LB Metrex Heerlen

Uitbr. kalvergierbewerkingsinst. Ede

Uitbr. kalvergierbewerkingsinst. Elspeet

Uitbr. kalvergierbewerkingsinst. Stroe

Multimodaal transportcentrum (MTC) Valburg

Aanleg jachthaven Marina te Stellendam

Loc.studie verw. zuiv.slib Gr., Fr. en Drenthe

NWtangent Tilburg,/spoorlijn De Spinder

WoningbouwproJect PariJsch te Culemborg

Verbetering Lekd{k, Beusichem - Culemborg

Baggerspeciedep. Drempt ( Hummelo/Keppel)

Vergassing afizalplastic Texaco Rotterdam

RiJnbandijk Doorneburg - Huissen

Waalbandijk l,ent - Oosterhout - Loenen

Haventerrein Westpoort-West (Ruigoord)

MSPO-fabriek Shell Ned. Chemie MoerdiJk

Reg. bedr.terrein Hessenpoort te Zwolle

Verbetering MaasdiJk, traject Heumen

MaasdiJ ken Bommelerwaa¡d

Bijst. gedr. zuiveringsslib UNA Amsterdam

Uitbreiding BFI Delft

Comp.inst. Zeeasterweg Lelystad

Herinrichting Epe-Vaassen West

Uitbr. overlaadstation en composteerinr. Goor

Dijkverbetering industrieterrein Nümegen

S\¿I grij s huishoudelijk bedr. añ¡al Maasbracht

Afualberging Derde Merwedehaven Dordrecht

Dij kverbetering Wewerdij k

Bewerkingsinst. afralstoffen Nauerna

Inrichting baggerspeciedeponie Limburg

Bijstoken papierslib Amercentrale

BedriJventerrein Vorsteng¡afdonk te Oss

advies
fichtlijnen evaluatie

verslag
MER

bekend-
gemaakt

toetslngs-
advìes

beslult
genomen

evaluatie

sof
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827

428

829

830

831

a32

833

834

835

437

838

839

840

841

842

843

444

445

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

WKC Maasvlakte Arco Chemie

Verbetering MaasbandiJk, Traject B WiJchen

Aanpassing RW 6l SchoondiJke - Hoek

Herinrichtlng Schouwen-West (Zeeland)

Rijksweg 50 (.A,50) Grijsoord-Valburg-EwiJk

Heroverweging autowrakkenbeleid Flevoland

Verw.inst. afralst. olie- en gaswtnning Wijster

Hanzelün (spoorlln Iælystad - Zwolle)

Rtjksweg 15, Maasvlakte - Vaanplein

Kadeverbetering Kattendiep - Ramspol

DiJkverbetering Willemstad - Geertruidenberg

Verb. RW 20 bU A16 en Al3

Woningbouwlocatle De Volgerlanden

Versterlidng diJktraJect Hagestein - Everdingen

Herz. acceptatiecriteria de Slufter (ZH)

Verbetering MaasdiJk, traject Maas en Waal

Tweede advies Mainport Rotterdam

Prod. en toepassing van Biobrandstofkorrels

Koude immobilisatie a-fualstoffen VBM

Schroot/afualstoffen St. Laurenshaven R dam

Verruiming passage Zeeburg Adam-RiJnkan.

DiJkverbeterlng Keent / Grave

DiJkverbetering Maren - Kessel

Nieuwe inrichting Rotterdam Afrport

Dijkversterking Jaarsveld - Schoonhoven

Landinrichting'Alde Feanen'

Baggerspeciestort Westerschelde

Woningbouwlocatie WaalwiJk-West

Verb. primaire waterkering Bergsche Maas

Waterwinning en natuurontw. Breeveenen

Verb. Spoorl. Utr. -Arnhem (HST- Oost,/ Rail2 f )

Rijksweg Utrecht - Veenendaal, Al2

DiJkverbetering Hoogendijk - Bor<rneer

evaluaue

sof
toetslngs-

advtes
beslutt

genomen
evaluatle
verslagad!'les

richUtJnen MER
bekend-
gemaakt
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86r

862

863

864

865

866

867

868

869

870

87r

872

873

874

875

876

877

874

879

880

881

842

883

884

885

886

847

888

889

890

891

892

893

Verb. Waalbandijk Zuilichem

Storten baggerspecie in het lJsselmeergebied

Bedrijventerrein Doornhoek, Veghel

Iælystad Business Airport

Verb. Waalbandijk Zaltbommel-Centrum

Naviduct Krabbergatsluis, Flevoland

Verplaatsing brug Julianakanaal Roosteren

Dijkverbetering langs de Nieuwe Merwede

Woningbouw Vinexloc. Vathorst Amersfoort

Bedrijventerrein Dordtse Kil III, Dordrecht

DiJkverst. Houtribhoogte-2, Oostvaardersdijk

Virlex-locatie Nesselande, Rotterdam

Landelijk beleid Schelpenwinning

Uitbr. installatie voor caustic water

NachMuchten Maastricht/Aachen Airport

WesteliJke Randweg, BeverwiJk, Heemskerk

Streekplanuitw. Blauwe Stad prov. Groningen

Uitbr. capaciteit Afualstoffenterminal MoerdiJk

Recreatiepark De Stok, Roosendaal

Uitbr. De Schans, Alphen aan den Rijn

Dijkverb. ZuideliJke dijk Bergsche Maas

Uitbr. cap.. verw. gev. afual North Refìnery

Uitbr. Afualverwerking FIVR, Roosendaal

Thermische conversieinstallatie Duiven

Wegyerbinding N297n Born - Millen

Dijkverbetering Wilhelminakanaal

Rijkswegen 476 en A2 Ten Esschen - Urmond

Trade Port Noord Venlo

Boorspecie Westerscheldetunnel

Recreatiecomplex Skiramide Tilburg

Integr. effectrap. bedr.terrein Wijkermeerpold.

'Woningbouwlocatie Zeewolde

Inr. immobiliseren Afualst. Geertruidenberg

evaluatie

Sof
richtllnen MER

bekend-
gemaakt

toetsings-
advles

besluit
genomen

evaluatle
verslag
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894

895

896

897

898

899

900

90r

902

903

904

905

906

907

908

909

9ro

911

9t2

9r3

9t4

915

9r6

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

Inr. inst. verw. baggerspecie Ecog¡ind Rdam

Verb. IJsselbandiJk Marsstraat -'t Schol

WoonwiJk Delftlanden, Emmen

Recreatiepark Ellerhaven Dronten

Storten C2 AVl-Residuen Noord-Brabant

Verb. WaalbandiJk IJzendoorn - TTel

Verb. RiJnbandiJk Driel - Kesteren

Baggerspeciebergingsdepot NiJ megen

Verruiming rùy'ilhelminakanaal llburg

Baggerdepot Trijehùs Friesland

HST-Oost/Rall2 l, Verb. SpoorliJn

Rijksweg 12 Ede - Duitse Grens

Emsspernverk, Stormvloedkering Eems

Afu alsorteerinrichting Boeldershoek

Dijkverb. Haren - Macha¡en - LithoiJen

DiJkverb. Heusden-Oost en West

Verb. IJsseldiJken Spankeren - Brummen

Omgevingsplan Regio Groningen (ORG)

BiJstoken secundaire brandstoffen Maasvlakte

Proefboring Aardgas Kustzone Middelie

DiJkverb. achter Ramspol; Spooldersluis

DiJkverb. Achter Ramspol, Zwartsluis

DiJkverb. Achter Ramspol, Vechterweerd-Zw.

DiJkverb. Achter Ramspol, Vechterweerd-Zwsl.

DiJkverb. Achter Ramspol, Sallandse Wet.

DiJkverb. Achter Ramspol, Zwolle

Butaandiolfabriek Maasvlakte

Zandwinning Oosterweilanden, Vriezenveen

Woningbouwloc. (Strand)Poort Almere

Recycling and Utilities North (RUN) DelfziJl

BedriJventerrein BleiswiJ k-Noord

Contalnerterminal Schans-Zuid

Bedr.terr. ontw. Hoeksche Waa¡d (Z-Holland)

evaìuatie

Sofâdvies
rlchtliinen MER

bekend-
gemaakt

toetslngs-
âdües

besluit
genomen

evaluatle
verslag
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ONTHEFFINGEN

onthefllng niet
verleend, niet

gebruikt of

164

175

t78

r86

r89

r90

191

r95

r97

200

20r

202

206

2LO

2r3

2t4

233

235

236

237

238

242

249

265

292

302

303

304

342

422

426

Golfbaan Ruigoord

Diepinfiltratie NAM (Drenthe)

Golfbaa¡ Cromstrijen

Golfbaan Het Zelle, Hengelo

Golfbaan Heinenoord

Mestverwerking Sevenum

Golfbaan De Witdonk MeiJel/Roggel

Recreatiepark De Lutte

Mestverwerking Gemert

Mestverwerking Vefinex

Boorspoeling Versaclean

Stort Wca-grond voormalig EMK-terrein Krimpen

Baggerslibberging Cromstrij en

Golfbaan Rosmalen

Mestverwerking Scarabee Ysselsteyn

Mestverwerking OVB Ysselsteyn

Stort Wca-grond bij Verolme-dok I Rotterdam

Golfbaan Willem Amtszhoeve te Zeist

Shredderinstallatie Born

Watertransportleiding naa¡ Leiden

Stort Wca-slib Enka Ede

HoogspanningsliJn Doetinchem - Dodewaard

Mestcompostering CNC Milsbeek

Rijksweg 59, gedeelte Rosma-len - Geffen

Verbrandingsinstallatie Gevudo Dordrecht

Pluimveemest Legro B.V. te Asten

Recreâtie- en woningbouwplan Het Goese Meer

Toelating Carbo SEA boorvloeistoffen

Watertransportleiding Bergambacht - Wassenaa¡

NAM waterinj ectie Borgsweer

NAM waterinjectie West-Nederland

advies over
ontheffing

ontheffing
verleend
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699

750

836

Waterinjectie diepe ondergrond NAM (Pernis-West)

Structuurplan Nümegen (woningb.loc. Waalspron$

Mestbew.inst. Mestwerk Noord-Limburg B.V. i.o.
Nederweert

advies over
ontheffing

onthefïlng
verleend

onthefflng niet
verleend, niet

gebrutkt of vernietigd
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