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voorlopige commissie voor de milieu-eff ectiapportage

De minister van Landbouw en Visserij,
Ir. G.J.M. Braks,
Postbus 2040-l-,
25n0 EK rs-Gravenhage.

úw kenrn€rk uw þricl ons kennreû U 5J5 /Sc/13 .3

urÍechr. maart 1984.onoefwerp JaarversJ.ag van de VCmer.

In overeenstemming met artikel 77 b van het ontwerp van l¡let tot
uitbrelding van de hlet algemene bepalingen milieuhygiëne (RegeJ.en

met betrekking tot milieu-effectrapportage) heeft het pres.idium van
de Voorlopige Commissie voor de milieu-effectrapportage (VCmer) het

./. genoegen.u hierbij het jaarversJ.ag I982-1981 aan te bieden.
Het betreft het eerste volledige jaarverslag van de werkzaamheden
van de VCmer dat mede omvat de periode vanaf de datum van haar
instal.l.atie op 15 december l9SL tot het einde van 1982.
Aan het einde van 1982 was het presidium van oordeel dat de

opsLel.lÍng van een jaarverslag over .1982 niet zo zinvoL ulas, geJ.et
op het geringe aantal adviezen dat de VCmer op dat tijdstip tlas
gevraagd uit te brengen.

Onder verwijzing naar artikel J van de beschikking tot instelling
van de Voorlopige Commissie voor de miLieu-effectrapportage
(DGMH/B nr. 14787) d.d.'15 december l9SL vernemen wij gaarne van u
op welke wijze dit jaarversLag openbaar gemaakt zal kunnen worden.

.\
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. J.J. Scholten, dr . Spaander,
secretari s voorzitter.
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JAARVERSLAG VAN DE VOORLOPIGE COMMISSIE VOOR DE MILIEU-

EFFECTRAPPORTAGE over de perfode van 15 december 198I tot 31 decernber

r983

1. SAMENVATTING

In het kader van het interirnbeleid Ínzake het r{etsontwerp nilieu-
effectrapportage (m.e.r.) is op 15 december 1981 de Voorlopige

Comnissie voor de nilieu-effectrapportage (Vcmer) gelnstalleerd. De

VC¡ner heeft als taak gekregen het betreffende bevoegde gezag van

advies te dÍenen over de inhoud van een op te stel-len mÍlieu-
effectrapport (MER) en naderhand het gereedgekomen MER te toetsen op

volledigheid, juist.heid en bruikbaarheld ten behoeve van de

besluitvorming waarvoor het 1s opgesteld.

Dit verslag Ís het eerste jaarverslag van de VCmer. Het beslaat

de gehele periode vanaf de daturn van haar installatie tot het eind van

1983.

Het ínterirnbeleld kont nrinder snel op gang dan aanvankelijk werd

verwacht. De ervaringen van de VCmer met de advÍsering ten behoeve

van m.e.r. zljr daardoor beperkt gebleven.

Gedurende de perÍode van dlt verslag bracht de V0ner vier
adviezen uÍt ten behoeve van:

- de rlchtlljnen MER Oeververbf-ndÍng ten r^resten van Rotterdan aân' de

Minister van Verkeer en Waterstaat (V&ül);

- de rÍchtlijnen MER Grevelingenmeer zout Òf zoet aan de Minister van

V&Itr;

- de richtlijnen MER Grootschalige KustlocatÍe voor de Berging van

Baggerspecie u1È het benedenrivierengebied aan de Minlster van V&W;

- de richtlijnen MER lùoningbouwlocatie Arnsterdam-Nieuw Oost aan het

College van B&W van Amsterdam.

Daarnaast werden ¡net betrekking tot het nllieu-invJ-oedenrapport
inzake de aardgasontzwavelingsinstalJ-atie van de Nederlandse Aardolie

Maatschappij bij Emmen (MIR - Emnen) de volgende adviezen uitgebracht
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aan het Col-lege van B&ll van Emmen:

- aanvullende aanbevelingen voor de inhoud van het MIR - Emrnen;

- het tussentÍjds- en het eindoordeel over het MIR - Emmen.

De beperkte ervaringen van de VCner Leveren niettemin een aantal

leerpunten op die van belang kunnen zijn bij de verdere ontwikkeling

van m.e.r. Hierbij zÍjn relevante ervaringen betrokken die door het

presídfurn van de VCmer werden opgedaan in het najaar van 1983 tijdens

een hrerkbezoek aan Canada over de praktiik met m.e.r. aldaar.

- In alle gevallen werden de adviezen binnen de door het r¡¡eËsont\¡terp

vastgestelde termijnen uitgebracht.

- De termLjn voor de adviserlng door de vcrner btj het vooroverleg 1s

krap. VerlengÍng van de termijn Ís echter niet nodÍg en zou

bovendlen weinig toegevoegde r¿aarde aan de inhoud van de adviezen

opleveren.

- Bij het stellen van regelen omtrent de lnhoud van een mededellng en

van kennisgevlng aan het begin van een m.e.r. (ex artÍkel 4lk'

zesde 1id van het Í/etsont\^rerp) verdient een korte typering van de

probleerostelling en het doel van de voorgestelde oplossingen de

aandacht.

- Btj de samenstelling van een werkgroep heeft de vcmer steeds

rekenfng gehouden rnet de desgevraagde menlng van het bevoegde gezag

en de inltiati.efnemer(s) ten aanzien van de onafhankelijkheid van

de te benoemen deskundigen. Dit leverde Seen bljzondere knelpunt.en

op.

- Tijdens ieder vooroverleg vonden gedachtenwÍsselingen p1-aats met het

betreffende bevoegde gezag en de initlatíefnemer(s) over het doel

en belang van de aktÍviteítr de alternatievenr de te nemen en

eerder genomen besl-uiten en de mogelijke milieu-gevolgen. Het ls

de nening van het presidium van de VCrner dat deze werkkontakten een

essentiële schakel vormen van het zogenaamde scoplngsproces,

waardoor de lnhoud van het op te stellen MER zoveel nogelijk kan

worden toegespitst op díe aandachtspunten die voor de

beslultvorming van wezenlijk belang zijn. Gedurende het werkbezoek

aan canada bleek dat 1n canada grote aandacht wordÈ besteed aan dit

proces dat er naar streeft de probl-emen zoveel rnogelijk aan het

begin van het m.e.r.-proces aan de orde te stel'len door middel van
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een serieuze inbreng van alle betrokken partijen. Mede naar

aanleídíng van de canadese ervaríngen acht het presidium van de

VCrner het be]-angrijk nog eens nader te bezien in hoeverre in de

adviezen voor richtlijnen meer eenduidig kan worden aangegeven

welke aandachtspunten bÍj de uitwerklng van MER prioriteit

verdfenen. Tevens zaL daarbij het aangeven van de gewenste maEe

van detail meer aandacht behoeven.

- Naar aanleÍdÍng van de toetslng van het MIR - Emrnen is in

samenspraak uret de bij m.e.r. betrokken afdelingen van de

ministeries van VROM en van L6'V geconcludeerd dat de eerste orde

effecten van sociale en economische aard op produktie en produkten

ten gevolge van mÍlÍeu-veranderingen door een aktiviteit in een MER

niet buiten beschouwing kunnen blijven.

- Het alternatfef waarbij de best bestaande rnogelijkheden ter

bescherming van het urilieu worden toegepast (het zogenaamde

nÍ1ieu-vriendelijke alternatief, ex artÍkel 4li, lid 2 van het

wetsontwerp) kan 1n veel gevallen níet beschouwd ¡,¡orden a1s een

afzonderlijk alternatief. In zulke gevallen moet het veeleer

gezien worden al"s een serie van rnilieu-beschermende maatregelen

voor deelaspecten van de voorgestelde oplossingen.

- Het is bij de vier nu lopende m.e.r.rs gebruikelijk gel^7eest dat

bevoegd SezaT motiveert l{7aar en \¡/aarom in de vastgestelde

richtlijnen wordt afgeweken van de ingebrachte advÍezen en van

opmerkingen door insprekers. Het Ís te overwegen deze goede

ge\^Toonte te bevorderen door b.v. opname Ín ÍIettelijke regelen.

- Tijdens de fase van het opst.ellen van het MER blÍjkt behoefte te

bestaan aan enfgerlei vorm van werkkontakt tussen de verschÍll-ende

bij het m.e.r.-proces betrokken partijen. De rolverdelÍng van deze

partijen behoeft nog we1 nadere uitwerking in de praktijk.

- Er v¡erd slechts èèn toetsing verricht en we1 van het MIR - Emmen.

De burgemeester van Emmen heeft zich positief en waarderend

uítgesproken over de bijdrage van de adviezen van de VCmer aan het

besluitvormingsproces rondom de vergunningverlening en de

grondverkoop aan de initiatiefnemer.

- Er is tot nu toe weínlg aandachL besteed aan het onderdeel evaluatie

bÍj m.e.r. liel heeft de VCrner in haar eindoordeel over het MIR -
Erunen het beJ.ang onderstreept van een goed bewakÍngssysteem van de

werkelijke uitworpen en effecten door de instalLatíe op en buÍten
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het fabrieksterrein. De VCmer vestigt de aandacht op de tljdige
opstellÍng en ultvoering van een eval"uatie-prograÍuna van de

daadwerkel-tJk optredende gevolgen, dit nede in verband met een

adequaat toezicht op de naleving van de nllieu-voorschriften.
- Naar aanleiding van de ultgebrachte adviezen r¿orden globaaL enige

voorJ.opÍge aandachtspunten voor rnogelijk nader nilleu-onderzoek

aangeduid (zie paragraaf. 4.9)

Gedurende de periode van dit verslag had het presldÍum van de

VCmer tweemaal een gesprek met de bewlndslleden van de rninisteries met

eerste verant!¡oordeJ-tjkhetd voor m.e.r. op respectÍevelijk 23 februarl
L982 en 6 decenber 1983. Deze gesprekken zljn samengevat in de

paragrafen 3.3 en 3.4.
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1.1. SUMMARY

In l4ay 1981, an extension of the Environnental Protection
(General ProvLsions) Act concerning Regulations on Environmental

Impact Assessment (EIA) \^ras presented to Parliarnent for consideration.
It r/as decided that, during the period of consideratLon of thls Bill
by Parlianent an interim policy would be carried out during which

certain proposed activíties by government agencies and private
proponents would be submitted, on a voluntary basís, to the process of
EIA 1n conformity wÍth the rules of the 8i11. The Bill includes the

descríptÍon of and term of reference for an advisory body of

independent experts. Accordlngly on December 15, 1981 the Government

appointed the ProvÍsÍona1 Commisslon for EnvÍronmental Impact

Assessment. The Conmi.ssionrs dutíes concern the preparation and

subnfssion of advice to the competent authorities at the various
1eve1s of government on the scope and guidelines of envÍronmental

impact statements (EIS) and also on the completeness, the exactness

and the usefulness of EISrs Ín support of the pertinent decisfon-
rnaking.

This report is the fÍrst annual report of the Comrnission. It
covers the entire period frorn the date of installation (Decenber 15,

1981) ti1l the end of 1983

Sofar, the interim-policy has yielded less activities for
voluntary submission to EIA than at first r.¡as expected. Therefore, the
experlence of the Conmissíon in the preparation of advice has been

linited. It includes advice on the substance of guldelÍnes for four
EISrs concerning:

- the possibility of a second rlver-crossÍng highway structure to the

west of Rotterdan subnitted to the Minister of Public l.lorks

- the policy-decision on the choice of creating elther a fresh or â

salt water Grevelingen 1ake, a former estuary in the southwestern

part of the Netherl-ands subrnitted to the Mínister of public hiorks

- a J.arge near-shore or off-shore location. for Èhe conÈrolled

deposition of contaminated dredged sludge from the Rotterdam port
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area subnltted to the !,linister of Publtc Works

- an urban extensíon of Amsterdam in the lJ-lake by ¡neans of land

reclanatlon subnitted to the nunlcipal government of Amsterdan.

In addition to these four advices the Comnission aLso prepared

recommendations for the contents of a speclal envlronmental fmpact

report and a review of that report concernlng the proposed

constructLon of a natural gas desulphurization plant ln the

northeastern part of the NetherLands. fhese advices were prepared at

the request of the nunÍcipal government of the city of Emr¡en.

In spíte of its lirolted scoPe, the experience of the Commission

has ylelded a number of pofnts of interest which can be of importance

to the ongoing developnent of EIA 1n the Netherlands. Îhese Ínclude

relevant points of atËentlon noted by the executive offÍcers of the

Commlsslon during a study visft ín the fa1l of 1983, to Canada on the

practice of EIÀ fn that country.

- 0n all occasl-ons t,he Co¡rmfsslon u/as able to prepare and subnit

advice within the tine-limiÈs stipulated in the 8111.

- The tirne schedule for the preparation of advice by the Comnission on

guideJ.ines for EIS|s 1s tlght. Extension of the tj.me schedule

however, ls not needed as iE woul-d yteld little added value to the

substance of advice.

- In dráwing up regulations concerning the substance of a notÍficatlon
by a proponent to the competent authority at the begÍnning of an

EIA (section 41k, subsection 6 of the BÍ11) a short

characterizatíon of the rationale and the purpose of the proposed

soLutions deserves atÈentÍon.

- The Com¡olsslon has always requested and taken l-nto account the

oplnion of the eompetent authorlty with regard to the índependence

and non-Ínvolvement of lndividuaL nembers of working groups

(paneJ.s). In this respect, no special problems r¡¡ere encountered.

- Durlng the period of preparatl-on of guldelines discussl-ons took

pJ.ace wfth the competent authortty and the proponent(s) about the

purpose and the lnportance of the proposed activlty, the

alternatives, the decisíon ln support of which an EIS is made and

relevant ot,her decisions as welL as the expected envlronmental



-7-

impacts. The executLve offlcers of the Commission have the oplnion

that these dÍscusslons form an essential step in the scoping-

process focussing on those aspects whlch appear to be essential in
the process of decision-nakíng. During the working visit to Canada

it was learned that ín Canada much attention Ís given to this
process of ldentlfication of problens and issues as early as

possible in the course of EIA. The Canadian experience

demonstrated the Ímportance of includíng the inputs of all parties

concerned Ín thls process of focussing.

In view of the CanadÍan experience the Commission w111 consider how

in the fornul-ation of advice on guidelines attentÍon can be

focussed on the more lmportant issues to be dealt wlth in the

preparation of an EIA as well as the degree of detail required.

- The review of the special environmental impact report on the natural
gas desulphurization plant at Emmen, gave rise to the conclusÍon

that the first order effects of a social and economic nature on

production and products as a result from changes in the environment

due to the execution of an activlty cannot be omitted from

consideration in an EIS. This conclusion \^¡as reached 1n

consultation rTith the departurents of the ml-nistries of Housing,

Physical Planning and Environment and of Agriculture and FísherÍes

which are primarily responsíble for EIA.

- The alternatLve offering the best prospects of protecting the

environment (sectÍon 41i, subsectÍon 2 of the Bill) cannot be

consldered in most cases as a separate alternative but rather as a

series of nitigatlng measures relevant to parts of the proposed

solution( s) .

- The competent authorities for the four ongoing EIA' s have motivat.ed

where and why the substance of the íssued guidelines dlffered from

Èhe recomrnendatl-ons glven by the Connissj.on and the advísors and

the observations subnítted by the public. The consolidatl-on of

this good inÍtiatÍve can be considered e.g. by means of inclusion
in the 8i11.

- During the stage of preparatíon of an EIS Ín the process of EIA it
has appeared that sone kÍnd of working contact is needed between

the various parties concerned. fhis demonstrates the need for a

further elaboratl-on of roles of the vari.ous parties Ín the

practJ-cal situation.
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- There was only one revlers, 1.e. that of Lhe envlronmental- inpact

report on the ûatural gas desulphurlaation plant at Emnen. The

mayor of Emmen has Judged posltively the contrlbutlon of the

advices of the Co nlssion to the decislon-making process concerned.

- Some fteLds of posslble lnterest for environmentaL research are

lndlcated provislonalJ-y on the basls of the advices prepared by the

ConnissÍon (refer to section 4.9 of this rePort).

During the perlod of thls annual" report the executlve officers of

the Cornmission twíce had a dLscussfon with members of Government who

carry prinary responstblLity for BIA, respectlvely on February 23,

1982 and on December 6, 1983. These discussions are brlefLy described

in sectione 3.3 and 3¡4 of this report.



- l8-

Bij lage 4

LIJST VAN I,ùORKSH0PS, SYMPOSIA, BEGELEIDINGSCoMMISSIES EN CURSUSSEN $ra4rê&n rnede-

werking werd verleend door leden van het presidiurn en het secretaríaaL van de VCmer

. post-academische 0nderwijs (PAO) cursus Mílieu-effectrapportage oP ll, l2'
l8 en l9 januari 1983 te Wageníngen (presidium).

InEernational Symposium on-Environmental Impact Assessment van l0-17 aptil

1983 te Chania, Kreta (presidium en secretariaat).

Post-academische Onderwijs (PA0) cursus Milieu-effecErapportage oP 6 ert 7

juni 1983 te I'iageningen (presidium).

trlorkshop ten behoeve van het onderzoek Voorspellingsmethoden m.e.r., fase 2

op I en 2 september 1983 te Delft (secreEaríaat).

Cursus Milieu-effectrapportage van de Stichting PostacademiaLe Vorrning

Gezc¡nclheiclstechniek van ll tot l4 oktober 1983 te Delfl (Presidium en secretariaat)'

Begeleidingscommissie vên het onderzoek Voorspellingsrnethoden m.e.r., fase

2 gedurende 1983 (secretariaat).

Klankbordgroep ten behoeve van het project Centrale Tngang Milieu Informatie

(CIMI) gedurende november en december 1983 (secretariaat).
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Monito ring
In Canada werd het belang van een goede nazorg, met. name door monitoring

van milieu-veranderingen bij m.e.r. herhaaldetijk benadrukt.
De in het Nederlandse hletsontl¡rerp voorziene evaluatie biedt voor monitoring goede

aanknopingspunten.

Internationale contacten

Er zijn door heÈ l^terkbezoek interessante contacten met betrokkenen bij EIA
in Canada aangeknoopE, in het bijzonder met de executive chairman van FEARg, en

de bevoegde autoriteiten in Ontario.
tlet verdient aanbeveling in verdergaande bilaterale contacten te bezien hoe in de

Èoekomst eien blijvende uitwisseling van ervaríng met. Canada zou kunnen worden
geo rganiseerd.
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A1 ternatieven
De Canadese ervaring met BIA onderstreept het belang van een serieuze

beschouwing van alternatieven, omdat dit de opzet of het ontrderp van de voor-

gestelde akriviteit ten goede komt. Het particuliere bedrijfsleven in Canada

heeft het EIA proces mede daarom geaccepteerd als een nuEtig planningsiûstrument

In het Nederlandse $/etsontvrerp is de nadruk gelegd op het grote belang van de

a1 Lerna ti even .

Tij ds I imieten

Het particuliere bedrijfsleven in Canada heeft bezwaren tegen het ontbreken

van tijdslimiet,en in de verschillende stappen van de formele EIA procedure.

Het is huiverig voo.r de daaruit voortkomende financiäle eonsequenties van vertraging
in de besluiÈvorming.

De Necierlandse ontwerp-wetgeving werd in dit opzicht beter gestructureerd gevonden,

aangezien daarin duidelijk te tijdslirnieten voor het handel-en van bevoegd gezag

en de VCmer zijn vastgelegd.

Overleg tijdens de op stelling van een MBR

Er is bij sommige staatsbedrijven in Ontario goede ervaring opgedaan met door-

gaande consultatie van het publiek tijdens de opstelling van MER-en. In Nederland

voorziet het wetsontwerp inzalce m.e.r. alleen in een regelgeving van inspraak

tijclens het vooroverleg en de toetsingsfase. De ervaringen in Ontario suggereren

dat i.nformeel overleg met vertegenwoordigers van het publiek tijdens de opsrelling

van een MER in Nederland de waarde van m.e.r. ten goede zou,lkunnen komen.

Hoor zi t Eingen

De inspraakbijeenkomsten bij EIA in Canada hebben -ondanks grote onderlinge

verschillen- met elkaar gemeen dat zíj gebaseerd zijn op dialogen tussen alle

betrokken partijen.
De hoorzittingen in Nederland zijn bijeenkomsten üraar bezruaarden gehoord worden.

Er is echter een tendens tot meer dialoog tussen i.nsprekers, bevoegd gezag en

ini ciatiefnemers .

In het licht van de Canadese ervaring lcan deze ontr¡ikkeling waardoor de argumenten

voor en tegen scherper kunnen worden gesteld, ten goede komen aan de hoorziltingen

bij het m. e. r.-proces.
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Op beide niveaus gaf men de voorkeur aan de Nederlandse benadering door middel
van een positieve lijst (duiclelijkheid voor iedereen). Overigens wordt het in
Canada betreund dat in de praktijk beleidsplannen van de overheid buíten de Eoe-

passing van BIA vallen.

Samens telline van \^¡er lcgroepen

De ervaring in Canada is dat de rol van FEARO en EAB alleen geloofwaardig
overkomt bij andere betrokkenen als er geen politieke bei.nvloeding op de samen-

stelling van de werkgroepen bestaat.
In de praktijk bestaat er grote overeenkomst tussen Canada (FEARO en EAB) en

Nederland (VCmer) in het samenstel.len van werkgroepen.

Richtli n-adviezen

In Canada heeft de ervaring geleerd dat. tijdens het vooroverleg het van
groot belang is de gewenste inhoud van het MER toe te spitsen op die aandachts-
punten die voor de besluitvorming van wezenlijk belang zijn. In dít proces van

"Scoping" ís een serieuze inbreng van alle betrokkenen essentieel. Naar aanleiding
van deze ervaring zaL de VCmer nader bezien in hoeverre zij in haar richtlijn-
adviezen meer eenduidig kan aangeven welke aandachtspunten - en de mate van

det.ail. daarvan- bij de uitwerking van een l4ER hoge prioriteit verdienen met het
oog op een afgewogen besluitvorming.

Reikwij d te

In Canada omvat de reikwijdte van EIA ook de sociale en economische aspecten,
omdat in de praktijk is gebleken dat zij meebeschouwd moeten worden.

rn het Nederlandse wetsont\^rerp gaat de reikwijdte van m.e.r. niet zo ver.
Dit neemt niet weg dat onder Nederlandse verhoudingen de VCmer in haar richtlijn-
adviezen de meest relevante sociale aspecten kan aanduiden. De eerste orde

effect.en van sociale en economische aard op produktie en produkten ten gevolgen van

de uitvoering van een aktviteit zullen bij een goed bruikbaar MER nieL kunnen worden

weggelaten (bijvoorbeeld: door de uicvoering van een aktviteit wordt de kwaliteit
van oPpervlaktewater negatief beinvloed, met als resultaat teruggang van de vis-
stand, met als eerste orde effect personen die in hun daarvan afhankelijk bestaan
worden getroffen)
De VCrner lloudt vast aan het Nederlandse standpunt, daL m.e.r. zich niet nrag ont-
wikkelen tot een louter mensgerichte benadering van de milieu-problematiek.
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Bijlage 3

SAI"IIINVATTING VAN HET VERSLAG VAN EEN I^IERKBEZOBK AAN CANADA DOOR HET PRESIDIUM

VAN DE VCmer VAN 28 SEPTEMBER T0T 9 OKTOBER I 983

Het presidium van de Voorlopige Commissie voor de milieu-effectrapportage
(Vçmer) heeft van 28 september tot 9 oktober 1983 een werkbezoek gebracht aan

Canada om daar op federaal niveau en in de provincie Ontario informatie in te

winnen en ervaringen uit te wisselen over de praktijlc van milieu-effectrapportage
(m.e.r.), ir het bijzonder waar heÈ de inschakeling van onafhankelijke organen

be cref t .

De ervaringen in Canada hebben de VCmer tot het inzicht gebracht da! voor

m.e.r. in Nederland de volgende punten van belang kunnen zijn.

0rganis atie
In Canada is m.e.r. (Bnvironmental Impact Assessment - EfA) geregeld op

zowel federaal niveau a1s per provincie afzonderlijk. Iedere Canadese provincie

heeft een eigen milieu-wetgeving.

Her Federal Bnvironmental Assessment Review Office (FEARO) op federaal

nivea¡-L heef t tot taak:

- richtlijnen voor milieu-effectrapporten (MER-en) te rnaken;

- MBI{-en te toetsen;

- te adviseren over het al dan niet doorgaan van voorgestelde aktvíteiten;
De Envirorun-ental Assessment Board (BAB) in de provincie Ontario heef t tot

taak:

- MER-en te toetsen;
(ontwerp-)besluiten over voorgestelde aktiviteiten te nemen.

De BAB in Ontario adviseert niet over richtlijnen.
In de Nederlandse situatie heeft de VCmer uitsluitend adviserende bevoegdheden

rìet betrekking tot de inhoud en de kwaliteit van MER-en.

l^lerkingssfeer

De werkingssfeer van EIA in Canada is alleen bepaald door een algemeen

criterium, n.l. negatieve gevolgen voor het milieu van de aktiviteiten. Dit leidt

ertoe, dat steeds in het concrete geval de m.e,r.-plicht moet worden vastgesteld:

op federaal niveau door te bezien of er wel voldoende milieu-consequenties zijn,

in Qntario door te bezien of er niet onvoldoende milieu-consequenties zijn.
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prof. ir. M. Tels te Eindhoven

ir. P.M. Buis te Bunnik (adviseur)

prof. ir. H. Peters Ee Hengelo (adviseur)

prof . ir. M.J. Vroom te trnlageningen (adviseur)

Secretaris v¿rn de werkgroeP:

ir. R.I. Seijffers, secretariaat VCmer

Er zijn geen ríchclijnen vastgesteld.

Adviezen over de kr¿aliteit van het mílieu-invloedenrapport zijn door de VCmer

uitgebracht op 22 juni 1983 (een tussentijds oordeel) en op 24 augustus 1983

(het eincloordeel). Bij her eindoordeel zijn de resultaten van de inspraalt in

de beschouwing betrokken.

De vergunningen volgens de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluid-

hinder zijn op 20 december 1983 verleend. De vergunning volgens het Mijnreglement

1964 is op 30 december verleend. over de grondverkoop woødt naar verwachting op

6 februari 1984 besloten.
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Het milieu-invloedenr t inzake een aar as ont zwavel installatie bij Emrnen

In.l Eia tief nemer :

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de opstelling van her milieu-
invloedenrapport heef t opgedragen aan DHV Raadgevend Ingenieursbureau.

Bevoegd gezag en te nemen besluiÈen:
De gemeenteraad van Emmen in verband met de grondverkoop aan de NAl.{.

(0p hun verzoek werden Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Ministerie van

Economische Zaken op de hoogte gehouden van de adviseringswerkzaamheden door

de VCmer; dit in verband net de vergunningen volgens de Wet Luchtverontreiniging,
de l^let Geluidhinder en het Mijnreglernenr 1964) .

Aktiviteit:
Het aardgas, dat uit velden in Drentl-re en Tt^iente wordt gevJonnen, bevat zwavel
(voornamelijk in de vorm van zr¿avelüraterstof). Er is alle aanleiding om dit
aardgas te onlz\"/avelen. De NAI'I heeft voorgesteld een ontzwavelingsinstallatie
te situeren op iret industrieterrein Bargermeer-Zuid bij Enrnen. In het milieu-
invloedenrapport zijn naast de ontzwavelingsinstallatie zelf, de hui<tige

situatie van het milieu en randvoorwaarden vooral beschreven de gevol,gen op

het terrein van de luchtverontreiniging (door zr¿avelclioxide, stikstofoxiden,
zwavelwaterstof, geur), geluidhinder, waterverontreiniging, bodemverontreiniging,
de (externe) veiligheid (door giftige wolken van zwaveh,/aterstof e.d.),
landschap (visuele aspecten) en de invloeden op de florar' vegeËaties en

cul tuurgewas s en .

Stand van zaken:

Het betreft geen milieu-effectrapportage volgens de procedurele en inhoudelijke
vereisten van het r^¡etsont\^ierp i.rrzake m.e.r. irlel is door de VCmer zoveel mogelijk
in de geest van iret wetsontwerp gehandeld. Een advies voor de inhoud van het
milieu-invloedenrapporr is op 6 mei 1983 uirgebracht.

Samens telling werkgroep :

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

dr. ir. T. Schneider te Soest

dr. J.Th. de Smidt Èe Ur.rechr
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Stand van zaken m.e.r.:
De m.e.r. ís op ll april I983 van start gegaan.

De werkgroep van de VCmer heeft op 9 juni 1983 geadviseerd voor de rictrtlijnen.

Samens telling r{rerkgroep :

dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter)
drs. J.A. van den Berg Ee Zeist
drs. I,tr.J. ter Keurs te Voorschoten

dr. ing. A. von Meier te Nieuw Vennep

dr. H. Nieboer te Nootdorp

ir. N.P.H.J. Roorda van Eijsinga re Delft

, prof. mr. J. llessel te Oegstgeest

ir. H.S. Buijrenhek te Brielle (adviseur)

prof . dr. E.l^1. Bijker te Maassluit (adviseur)

ir. T.F. Risselada te rs-Gravenhage (adviseur)

Secretaris van de werkgroep:

drs. J.J. Scholten, secretariaat VCmer

De richtlijnen zijn vastgesteld op l9 jul.i I983.

Het. ligt in de bedoeling van de initiatiefnemer om het MER a1s een afzonderlijk
documeut op te stellen. De ven¿achting is dat het MER omstreeks juni 1984 gereed

zaL zíjn,
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Mil ieu-ef f ectrappor taee I'loningbouwlocatie Ams terdam-Nieuw Oos t

Ini tiatiefnemer ¡

De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) van de gemeente Amsterdam.

Bevoegd gezagi

De gemeenteraad van Amsterdam.

Te nemen besluit:
De vaststelling van de Nota van uitgangspunten voor het bestenuningsplan

Nieuw Oost.

Aktiviteit:
HeL voornemen van de gemeente Ansterdam tot de realisatie van een woningbouw-

locatie in het lluiten-IJ vonnt een onderdeel van de door Amsterdam ontwikkelde

plannen om een oplossing te vinden voor een door de gemeente voorspelde toe-

komstige woningbehoefte tot aan het jaar 2000. De probleemstelLíng houdt in het

kort in, dat volgens Amsterdam voortzetÈing van het huidige groeikernenbeleid

al.leen niet het ge\^renste resultaat za1 hebben voor de oplossing van het woning-

tekort. Amsterdam tracilt een oplossing van het door haar gesignaleerde probleem

te bewerkstelligen door o.a. realisatie van aanvullende woningbouwlocaties op

l'ret eigen grondgebied. Amsterdam heeft de locatie Nieuw Oost aangewezen als

één van die aanvullende woningbouwlocaties. De stad verwacht, dat Nieuw Oost

meÈ een aantal van ongeveer 20.000 woningen een belangrijke bijdrage kan leveren

aan het opheffen van heL voningtekort probleem. In de vastgestelde richtlijnen
voor het MER wordt het. doel van de voorgenomen aktiviteit omschreven als:
t'het realiseren van een woningbouwlocatie in het BuiLen-IJ".

0mdaE in het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uitvoering op besLemmings-

plan niveau is er geen sprake van locatie-alternatieven, maar alleen van

uiEvoeringsalternatieven van de woningbouwlocacie. In de richtlijnen worden deze

uitgewerkt, waarbij ook mirigerende maatregelen bij deelaktiviteiten worden

aangegeven ter bescherming van het milieu. Bij de beschrijving van alle alterna-
tieve oplossingen zaI bíjzondere aandacht worden besteed aan de noodzaak tot
sanering van de brandplaats en stortplaatsen van afval op en nabij de Diemerzee-

dijk, alsmede van de verontreinigingen ten gevolge van de vroegere lozing van

ongezuiverd rioolwater op het lJ-meer.
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Stand van zaken m.e.r.:
De m.e.r. is op 2l september 1982 van start gegaan. De werkgroep van de

VCmer heeft op l5 november 1982 geadviseerd voor de richtlijnen.

Samenst.elling van de werkgroep:

prof. dr. hI. Maas te Brunssum (voorzitter)
dr. N.J.A. Groen te Zeist
ir. P. Santema te Voorburg

dr. C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekom

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

dr. P. de tr{olf te Oosterend

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

ir. P.G. Meijer te Vught (adviseur)

Secretaris van de werkgroep:

ir. R.I. Seijffers, secretariaat Vcmer

De richtlijnenzijnv¿rstgesteld op 2l december 1982.

De verwachting is dat de projectnota (inclusief het MER) in juni 1984 gereed zal
zí jn.
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Milieu-effectrapportage grootschaliee kustlocatie voor de ber ging van baggerspecíe

uit het benedenrivierengebied

InitiaCiefnemer (s) :

a) de gemeente Rotterdam,

b) het Openbaar Lichaam Rijnmond

c) Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren.

Bevoegd gezagi

De Kroon (de Minister van Verkeer en Waterstaat)

Te nemen besluit:
De keuze van een locatie voor de berging
tot veronrreinigde (klasse 3) specie uit
rivierengebied gedurende l5 jaar voor de

de concessieverleningsprocedure op grond

indijkingen 1904.

van matig verontreinigde (klasse 2)

havens en rivieren van het beneden-

rniddellange termijn (na l9B5) volgens

van de Inlet inzake droogmakerijen en

Aktiviteir:
Volgens het definitieve beleidsplan "Verwerking van baggerspecie uit havens en

vaarv/egen in het benedenrivierengebied" (apri1 t982) dient zo spoedig mogelijk
een bergingslocatie te worden gerealiseerd met een inhoud van 100-150 miljoen.
*3 ,roo. de berging van bovengenoemde specie. De verontreinigingsgraad (o.a.
met zl^/are metalen en persistente milieu-vreemde stoffen) van de specie en de

grote hoeveelheden l.¡aar het om gaat leiden er toe dat de berging op maatschap-

pelijke en met name voor het milieu verantwoorde wijze dient te geschieden.

Als meest geschikte locaties r¡orden aangemerkt een schiereiLand aansluitend
aan de Maasvlakt.e, waarbij in ieder geval een drietal'vàrianten onderzocht
moet r¡orden, en een eiland in zee voor de mond van het Haringvliet. Ook milieu-
beschermende maatregelen die kunnen r¿orden Eoegepast om een verantwoorde

specieberging te garanderen worden beschouwd

Naarverr¿achting zal in hec bijzonder worden gelet op de verspreiding van

verontreinigingen in de bodem en het grondv¡ater in relafie met de geohydro-

logische situarie ter plaatse, mogelijke effecten op de aangrenzende kust-
en duingebieden van Voorne, effecten op langere têrmíjn op het oppervlakte-
!/ater (de zee) en op voedselketens waarin bodemorganismen een rol spelen

dan wel materiaal dat zich op de bergingsplaats bevindt of groeit.
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Stand van zaken m.e.r.:
De m.e.r. is op l2 mei 1982 van srart gegaan. De werkgroep van de VCmer heeft
op 6 juli 1982 geadviseerd voor de richtlijnen.

Samens telling werkgroep :

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzítter)
ir. W. van Duijvenbooden te Moordrecht

prof. dr. E.A. Huisman te Lunteren

dr. W. Joenje te Tynaarlo

prof. dr, J. Ríngelberg te Putten

ir. A.G. Stroband te Bilthoven
dr . G. P. trlínd te Zeis t
drs. R. Verhoef te Schagen (adviseur)

deskundige ornithologie (re benoemen adviseur)

Secretaris van de werkgroep:

ir. R.I. Seijffers, secreLariaat VCmer

De richtlijnen zijn vastgesteld op l2 augustus 1982.

Een concept-projectnota (inclusief het MBR) is in augustus 1983 gereed gekomen.

De verwachting is dar de toetsingsfase van het. MBR vóór media 1984 van start zal
gaan.
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Milíeu-effectrapport Grevelingenmeer zoul of zoet

Ini tiatiefnemer :

Rijkswaterstaat, direcrie Zeeland voor de Minister van Verkeer en Wâter-

s taat (V&t^l) .

Bevoegd gezagi

Directeur-Generaal voor de Waterstaat voor de Minister van V&l'1.

Te nemen besluir¡
Keuze Grevelingen zout of zoet volgens de Raad van de inlaterstaatprocedure

Aktivi teí E:

Na het gereedkomen van de compartimenteringsdarnmen (de Philipsdam en de

Oesterclam) in het kader van de Deltawerken ontstaat een sterk gewijzigde

waterhuishoudkundige structuur in Zeeland. Deze maakt een heroverweging

nooclzakelijk van het tot nu toe gevoerde q/aterhuishoudkundige beleid.
De hoofdvraag is hierbij of het Grevelingeruneer zout moet blijven of zoet
moet l{orden.De m.e.r. is ten behoeve van de besluitvorming i.nzake deze

keuze. De mogelijlcheid van het zoet maken van het Grevelingenmeer heeft
een nieuw belang n.1. de zoetvtatervoorziening van de landbour¿ op Schouwen-

Duiveland en een deel van Coeree-Overflakkee toegevoegd aan de serie
belangen die betrokken zijn bij het Grevelingenmeer. Ben andere oplossing
voor deze zoetwatervoorziening is een pijpleiding waardoor v/ater rechtstreeks
vanuit het Zoommeer of het Haringvliet kan worden aangevoerd. Bij de diverse
alternat,ieven en varianten zal i,n ieder geval aandacht worden besteed aa¡
de volgende milieu-aspecten:
- de kwaliteit van het oppervlaktewater, zo\^7e1 in algemene als in ecologische

zín;
- de kv¿aliteit van het oppervlaktewater voor ondermeer de visserij en

recrea tie ;

- oppervlaktev¡ater-, grondwater- en bodemkwaliteit van Schouwen-Duiveland

en Goeree-Overf lakkee ;

- aquatische en terrestrische ecosystemen, vegetaties, flora en fauna;
- stank;

- het landschap.
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drs. S.P. Tjallingii te Gouda

prof. ir. J. Volmuller Èe Driebergen

prof . dr. V. I,lesthoff te Groesbeek

prof. dr. E.H. Adema te Doorwerth (adviseur in toetsingsfase)

Secretaris van de werkgroep:

ir. R.I. Seijffers, secretariaat. VCmer.

De richt.lijnen zijn vasÈgesteld op l3 mei 1982.

Een tussentijds inforapporÈ, rvaarin de probleemanalyse wordt beschreven en waarin

r^rordÈ aangegeven welke oplossingen (verder) in beschouwing worden genomen en h¡a¿¡r-

van de effecten zullen worden bepaald, is in decernber 1983 ter commentaar verspreid

De verwachting is dat, de tot,ale projectnota (inelusief het MER) in de tr¡eede helft
van 1984 gereed zaL zíjn,
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Bijlage 2

]]IISCHRIJVING VAN DE LOPENDE INTERIMBELEIDSPROJECTEN EN SAMENSTELLING VAN DE

B I J I]EHORENDE I^TERKGROEPEN

Milieu-e f f ect,raDDorta ge ten r^resten van Rotterdam

Ini tiatiefnemer :

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland voor de Minister van Verkeer en

l^laters Eaat (V&1,ü) .

tsevoegd gezaçi

Directeur-Generaal voor de ilatersÈaat voor de Minister van v&l,il.

Te nemen besluit:
Vaststelling van het tracé volgens de llaad van de Waterstaat-procedure

Aktiviteit ¡

V&l,I verricht een studie naar de wenselijkheid van een tweede oeververbinding
len ü/esten vân Rotterdam als onderdeel van het hoofdwegennet vanû/ege capaci-
Eeitsproblemen in de Beneluxtunnel. Met de studie is in eerste aanleg beoogd

na te gaan of de aanleg van de tslankenburgtunnel noodzakelijk is ter onÈlas-
' ting van de Beneluxtunnel of clat een tweede Beneluxtunnel de voorkeur verdíent,
hetgeen kan uitmonden in de vaststelling van het tracé voor de gekozen oever-
verbinding. Naast deze alternaEíeven worden ook andere opLossingen voor het
nog te bepalen vervoersprobleem zoals het, niec doorgaan van de aanleg van een

.tweede tunnel ten hlesten van Rotterdam of een aantal kleine ingrepen aan het
bestaande hoofdwegennet (nulplusalternatief) onderzocht op hun gevolgen voor
het mileu.

Stand van zaken m.e.r.:
De m.e.r. is op l0 februari l9B2 van start gegaan. De werkgroep vên de VCmer

heeft. op 8 aprit 1982 geadviseerd voor de richtlijnen.

Samens telling werkgroep :

dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter)
ir. P.H.B. Langeweg te rs-Gravenhage

ing. i,l. Meijnen te Utrecht
prof. dr. P. Nijkamp te Hilversum

ir. I,ü.4. Oosting te Leidschendam
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dr. J. Spaander te Bilthoven

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

drs. A.P. Spruijt te Bunnik

P.L. van Steenveldt te Apeldoorn

ir, A.G. Stroband te Bilthoven

dr. B. Tellegen te Amsterdam

prof . ir. M. Tels t.e Eindhoven

prof , dr. J.H.J. Terr¡indt te Leusden

prof. dr. P. Tideman te Bennekom

drs. S.P. Tjallingii te Goucla

dr. ll.A. Udo de Haes te Leiden

drs. A.A. de Veer te Rhenen

ir. A. Verbeek t,e Apeldoorn

drs. R. Verhoef te Schagen

drs. J.A.J. Vervloet te Wageningen

prof. ir. J. Volmuller te Driebergen

drs. J.ts. Vos te Alrnere

ir. E.G.H. Vreedenburgh te Capelle a/d lJssel
prof . dr. J.D. van der l^laals te Haren

prof. clr. ir. L. Wartena te Breedenbroek

prof . mr . J. [^]essel te Oegs tgees t
prof . dr, V . tr^les thof f te Groesbeek

dr. A.J. i^liggers te Leersum

dr. G.P. Wind te Zeist
drs. P. T^linkel te Voorschoten

dr. P. de l.lolf t.e Oosterend - Texel

prof. dr. J. I. S . Zonneveld te Zeis t

tir. A.J. van der Poel die bij de installatie van de VCmer op 15 december l98l

werd benoemd tot líd van de Conrnissie is in 1983 overleden.
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ir. P. de Kier¡it te Soest

prof. dr. L.H. Klaassen te Rotterdam

ir. tù. Klein te Lochem

drs . R.tt.J. Klok te Amersfoort

prof. dr. J.H. Koeman te Renkum

prof.. dr. J. Kommandeur te Groningen

ir. B.N. de Koning te Rhoon

prof. ir. D.A. Kraijenhoff van de Leur Ee Wageningen

ir. B.G. Kreiter te Putten

mr. C. Lambers te Opende

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

ir. J.A,M. van der Lee te ts-Gravenhage

prof. dr. ir. H.N. van Lier te Kesteren

prof. dr. L. Lijklema te Renkum

prof . dr. I'I . Maas te Brunssum

dr. ing. A. von Meier te Nieuw Vennep

ing. J.A. Mertens te Tilburg
ing. iI. Meijnen te Utrecht
prof. dr. A. Nentjes te Roden

dr. I{. Nieboer te Nootdorp

prof, dr. P. Nijkamp te Hilversum

drs . G.M.R.A. van oort .te Zeist
prof. mr. drs. M. Oosring te Zuidhorn

ir. ti.A. Oosting te Leidschendam

ir. A. Paape ce Voorschoten

prof. ir. H. Peters te Hengelo

ir. P.A;Iì.. Post van der tsurg te Oostvoorne

drs. K.H. Postuma Ee Santpoort

prof. dr. J. Ringelberg te Putten

ir. T.F. Risselada te rs-Gravenhage

dr. ir. J.P.N.L, Roorda van Eijsinga te Naaldwijk

ir. N.P.H.J. Roorda van Eijsinga te Delft
mr. dr. C.J.M.A. van Rooij te Eindhoven

prof. mr. D.W.P. Ruiter te Hengelo

ir. P. Santema te Voorburg

ir. J,B.R. van der Schaaf te Apeldoorn

ir.R.P.H.P. van der Schans te Bennekom

dr. R. Schilt te Hilversum

mw. dr. C.J.M. SloeE van Oldruitenborgh te Bennekom

dr. J. Th. de Smidr te UÈrechÈ

dr. lü.4. Smít te Denekamp
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Bij lage I

LEDEN VAN DE VOORLOPIGE COI'{ì{ISSIE.VOOR DE }4ILIEU-EFFECTRAPIJORTAGE 
*

prof. dr.8.11. Aderna te Doorv/erth

drs. J.A. van den lìerg te ZeísL

prof . dr. K. Bierst-eker te l^lageningen

dr. E.F. Blokker te Rotterdam

ir. A.M. den Boer te llaalre
dr. J.S.M. Boley te trrlageningen

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

drs. A. Bours te ArnsÈerdam

dr. K. lJouwer te Heilige Landstichti-ng

prof. ir. L.J, Brasser te De Lier
ir. P;M. Buis te Bunnik
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m.e.r. Eveneens ttJdens het gesprek op 6 december 1983 gaf de

minl-sLer van VROM, dr. P. hlinsenl,us, aan, dat de toepassing van

m.e.r. op projecten zoals de bergÍng van radio-aktief afval en van

chemisch afval zeker zinvol kan zÍjn, maar nog niet in het huidÍge

stadíum.

In 1981 werd voorts een aantal interiurbeleidsprojecten aangemeld

dÍe zich nog niet hebben gematerialiseerd.

- De eventuele aanleg van de verlengde ZuiderzeespoorlÍjn (bevoegd

Eezag is het nlnÍsterie van Verkeer en Waterstaat);

- De lnrichting van een militaLr oefenterrein Ginkelse of Ederhefde

(bevoegd gezag is het urinisterie van Defensie);

- Het beleidsvoornemen met betrekkíng tot grootschalige

toepassingen van windenergÍe en opslagsystemen (bevoegd gezag is

het nÍnisterie van Economisctre Zaken).

Van deze <lrie aangemelde projecten ís het tiidstip waarop zii

zullen kunnen worden uitgevoerd nog onduíde1ijk. De aanleg van de

verlengde Zuiderzeespoorlijn is onzeker gev/ordefl omdat de noodzaak

daartoe op de achtergrond Ís geraakt, terwijl de startdatum van de

m.e.r. ten behoeve van het beleldsvoornemen met betrekking tot

grootschalige toepassingen van windenergie en opslagsystemen

waarschÍjnlijk na de periode van het Ínterirnbeleid zal konen te

liggen.
Ondanks de genoemde onzekerheden omtrent het verdere verloop van

het interímbeleid acht het presídÍun van de vcner het van groot

belang tijdens de Ínterimbeleidsperiode tenminsÈe ook de nodige

ervarlng te kunnen opdoen met de m.e.r., zowel op

beleidsplanniveau, als voor aktivitelten die in de kourende

voorontr{erp AMvB |twerkingssfeertr met een relatief hoge frequentÍe

voor m.e.r.-p11cht worden genoemd. Met grote belangstelling wacht

de vcmer derhalve de publíkatie van de voorontwerp AMvB en verdere

ontwikkeling van het interinbeleid af.
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in werkÍng treedt (1985/1986) verwachten de ministeries VROM en

L&V, die eerstverantwoordelijkhetd dragen voor m.e.r., dat het

aantal- m.e.r.rs gemiddeJ-d vijftien per jaar za! bedragen.

Met de aanmelding van de m.e.r. Irloningbouwlocatie Amsterdaur-Nieuw

Oost door het College van B&W van de gemeente Arnsterdam in begin

1983 l¡¡as reeds gebleken dat ook andere overheden dan de

rljksoverhefd belangstelling tonen voor de toepassi.ng van m.e.r.
De nogelijkheid hiertoe was geopend bij de installatie van de VCurer

op 15 december 1981 door de toenrnalÍge staatssecretaris van

Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze tendens zette zich voort in
1983 toen per brief van 30 mei 1983 het Stadsgewest Breda bÍj de

minister van L&V een m.e.r. rthaalbaarheidsonderzoek

geluldhÍnderrecreatierr aanneldde. Per brief va¡ 29 septeurber 1983

antwoordde de rninÍster van L&V insternmend op de aanrnelding door

Breda. Het m.e.r. za1 gekoppeld worden aan de derde fase van het
haalbaarheÍdsonderzoek waarbij een beperkt aantal locatÍes
gedetailleerd onderzocht za1 worden op hun regÍona1e geschiktheld

voor de beoefenÍng van modelsporten (vooral het nodelvllegen),
gemotoriseerde cross-aktÍviteiten en rnogelljk ook de hondensport,
het. klei-duivenschieten en andere vormen van geluídhinderlijke
recreatÍe. Het 11gt in de bedoeling dat het vooroverleg voor deze

m.e.r. in de zomer van 1984 formeel van start za1 gaan.

De belangstelling van de lagere overheden voor de toepassíng van

m.e.r. zette zich voort toen op 17 oktober 1983 het gewest

Midden-IJssel een m.e.r. aanmeldde bij de minlster van VROM inzake

de locatiekeuze voor afvalverwijdering in het Overijsselse gedeelte
van het gehTest. In dit geval zov het m.e.r. gekoppeld kunnen

worden aan de tweede fase van het locatiekeuze onderzoek. Volgens

het voorgestelde tijdschema zou het vooroverleg voor deze rD.e.r.
omstreeks rnaart 1984 moeten beginnen.

Gedurende het gesprek op 6 december 1983 tussen de ministers van

VROM en van L&V en het presidium van de VCmer, liet de minister van

L&V, ir. G.J.M. Braks weten dat op het ninisterie van L&V r¿ordt

bezien welk project uÍt een dertiental landinríchtingsplannen voor

m.e.r. tijdens het interirnbeleid kan worden aanger^7ezen. Onder deze

dertlen projecten val-t niet. de ruilverkaveling van Walcheren, dÍe
in 1982 r{ras aangemeld voor m.e.r. Bij nadere beschouwÍng van het

project Walcheren bleek dit minder geschikt voor een lnterimbeleids
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De toetsing van het nilieu-invloedenrapport over de

aardgasontzwavelingsinstallatie te Emmen leverde de volgende

aandachtspunLen op voor lopend en te verrichten ¡nilieu-onderzoek:

- hoe kan de mate van verzuring via de lucht van de bodern en het water

op gehele ecosystemen in natuurgebieden !¡orden bepaald voor zover

deze is toe te schrljven aan een specifieke (Índustrië1e)
Ínrichtíng en hoe kan de nrilieu-bewaklng daarvan worden opgezet;

- berekenÍngsmethoden voor de verspreidlng van uitworpen in de lucht
door een fakkel;

- effecten van zr¡aveldioxide op diersoorten;

- de elkaâr onderlÍng versterkende ( synergistische) effecÈen op

gevoelige (wilde) planten en vegetaties van zwaveldioxide,
stikstofoxiden, ozon, e.d.;

- betere nethoden on de uÍtworpen door lekkages van installaties te
schat ten;

- hoe externe velligheldsaspecten bij m.e.r. zouden moeten worden

behandeld indÍen het ontwerp van het betreffende project nog nÍet
in voldoende mate van detail bekend is en gezien de

vertrour¡elijkheid van bepaalde inforrnatie (b.v. fabríeksgehein).

5. TOEKOMSTIGE ONTI^JIKKELINGEN IN HET KADER VAN HET INTERI}ÍBELEID

M.E.R.

Het ínterinbeleid inzake m.e.r. kornt rninder snel op gang dan

aanvankelljk r¡/erd verwacht bij de aanbiedÍng van het r{etsontr^rerp

aan de Tweede Kamer in 1981. Daarbij werd destijds uitgegaan van

de aanbiedÍng van geniddeld 10 projecten per jaar. Aan het. einde
van 1983 waren echter slechts vier m.e.r.ts in uítvoering. Ontrent
het aantal projecten, dat de VCner tijdens het verdere verloop van
het interlmbeleid voor adviserfng zat r{¡orden voorgelegd heerst
onzekerheid, hetgeen mede samenhangt met het tijdbeslag dat is
nodig gebleken voor het opstellen van de voorontr^/erp AMvB

'rwerkingssfeer van m.e.r.'r. In de tweede helft van 1984 kan een

verandering vrorden verwacht van het aantal te begínnen m.e.r.rs
rekening houdende met de invloed die zal uitgaan van de publikatie
van deze voorontvrerp AMvB Ín het voorjaar van 1984. I,lanneer de wet
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De geconstateerde leemten in kennis (a fortiori a1s blijkt dat

deze herhaaldelijk aan het licht treden) kunnen aanleíding zijn tot
nader (miJ.ieu-)onderzoek. In haar jaarversLagen kan de VCmer de

deparÈementer met eerste veranthroordelÍjkheid voor m.e.r. attenderen

op leemten in (miLteu-)kennÍs dj.e !üaargenomen wordert tijdens de

adviserings- werkzaamheden van werkgroepen van de VCmer. In dit
stadÍum waarin de VCner nog geen MER-en ter toetsing zijn voorgelegd

en waarin slechts een eindoordeel Ís gegeven over een ttmilieu-

invloedenrapport" kunnen nog slechts globaal enige (voorlopige)
aandachtspunten voor nader onderzoek worden aangegeven.

- Tljdens de werkzaamheden ten behoeve van het vooroverleg van de

werkgroep m.e.r. Berging Baggerspecie uit het benedenri.vierengebied

rees de vraag over de referentie-situatie, zodat bfj het maken van

voorspellingen een onderscheid genaakt kan worden tussen die
milieu-veranderingen die toch zouden zÍjn opgetreden als gevolg van

de autonome ontwlkkeling van dat nilieu en die gevolgen die het
resultaat zijn van de geplande ingrepen. (Zie paragraaf. 4.4.3 van

dlt verslag). In dergelijke situatles waarblj het studiegebled in
het recente verleden onderworpen is geweest aan een aantal
belangrtjke (fysleke) ingrepen in het milieu kan het van belang

zijn on reeds gedurende de tijd voorafgaande aan de uitvoering van

de geplande aktÍvÍt,eit(en) lnforrnatie te verzanelen (b.v. door

niddel- van monÍtoring) over de autonome ontwikkelingen. Door deze

infornatle zal het noogelljk hrorden duldelijk aan te geven welke

gevolgen behoren te r¿orden toegeschreven aan de geplande

aktÍvltelt, dit, ten behoeve van de helderheld ln de besluÍtvorming.

- Vooruitlopend op de toepasslng van de evaluatíe (achteraf) a1s

onontbeerlijk onderdeel van het m.e.r.-proces lfjkt het gewenst

nader verkennend onderzoek te entameren naar de faserÍng van de

evaluatie 1n reldtie tot de andere onderdelen van het' m.e.r.-proces
en de bruikbaarheÍd van de resultaten. Bíj dÍt laatste kan ook

hrorden gedacht aan de signalering van onvoorziene ontwikkelÍngen en

de bi jstelling van ongev/enste gevolgen, de r^raarde van

voorspellingsrnethoden en de invulling van leemten in kennis.
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Het is duidelijk dat een evaluatieprogranma dat tijdens de n.e.r.
haar beslag krijgt, ernstig rekening dient te houden met

geconstateerde leenten in kennis bij de opstel-1íng van het MER (eie
paragraaf 4.9).

4.9. Leeurten in kennis en onderzoek voor m.e.r.

Een uitgangspunt in het. r^¡etsontwerp is dat het MER in beginsel
moet worden opgesteld op grond van bestaande kennis en Ínformatie.
Bíj de opstelling za! d,an blijken waar leemten Ín kennis bestaan en

andere onzekerheden over de rnogelijke milieu-effecten een ro1 spelen.
Hoewel in het algemeen een MER dus opgesteJ.d zaL worden op basj_s van

(bewerkte) bestaande gegevens, zal toch in sornrnige gevallen (Ín het

bijzonder blj een complexe milieu-problenatiek en als relatief
eenvoudig kan worden voorzien in informatÍe die belangrijk bÍjdraagt
tot een gedegen besluitvorrning) onderzoek ten behoeve van het MER

uitgevoerd r{orden. Bij de m.e.r. Berging Baggerspecie uit het

benedenrivierengebied is dit bijvoorbeeld het geval geweest. Het ligt
overigens voor de hand te veronderstellen, dat deze rnilieu-informati,e
ook zou moeten zíjn vetzaneld a1s er in dit geval geen m.e.r. zotr

hebben plaatsgevonden. Voor het overige zal het MER een overzicht
dienen te geven van de leemten 1n kennis dÍe na de analyses van de

mi1Íeu-effecten zijn overgebleven en die tot onvolledlgheid kunnen

leíden. (Zie MernorÍe van Toelichting op het r^/etsontwerp bij artÍkel
4ln, bJ-z. 72). HÍeronder worden ook begrepen: een gebrek aan

bruÍkbare voorspellfngsmethoden, onzekerheden in de

voorspellingsmethoden en in de gebruíkte invoergegevens alsmede

onzekerheden meE betrekking tot de milieu-gevolgen op korte en langere
termljn. Zoals híerboven vermeld behoren deze leemten in kennis mede

betrokken te worden in de opstelling van het evaluatieprogramra.
Het overzicht van de leemten in kennis wordt opgesteld ten

behoeve van het bevoegd gezag die deze inforuratÍe zal betrekken in
overwegi.ngen dle moeten leiden tot het besluit over het al (eventueel

onder voorwaarden) dan nÍet doorgaan van de voorgestelde aktivÍteit.
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ten behoeve van de diverse richclijnen vestigt de VC¡ner wel degelljk
de aandacht op het beJ-ang van de opstelling van een evaluatie-
progra¡nma van de daadwerkeLijk optredende gevolgen. Het ís te hopen,

dat het bevoegd gezag tijdig rnet de ontwikkeling en uitvoering van een

eval-uatieprogramna begint, opdat bij de vaststelling van het besluít
Èot uÍtvoerÍng van de voorgenomen aktivlteit gelijktijdig ook het

programma voor het evaluatle-onderzoek kan worden vastgesteld. In het

eindoordeel over het MlR-Ernrnen heeft de VCrner sterk de aandaeht

gevestigd op een goed bewakÍngssysteem vatì de daadwerkelÍjke uitworpen

door de installatie op en buiten het fabrÍeksterrein. Ook de

wenselijkheid van ecologische monitoring is in het lÍcht gesteld. Het

eindoordeel benadrukt bovendien nog heÈ belang de resulÈaten van de

bewaking regelnatfg openbaar te maken. Bii realisering van de

aardgasontzwavelingsinstallatie te Emmen za1 monitorj-ng aan de bron

plaatsvÍnden. Ook zaL een vorm van lange termijn controle
plaaÈsvínden door middel van het natíonaa1 meetnet

luchtverontreinigÍng en het korstmossenonderzoek in Drenthe. Verder

is de NAM van plan de berekeningen van de uitstoot van de fabrÍek te

verifiëren door de fmmfssfes ten gevolge van de fabriek onder controle

van de overheÍd te doen meten. Híermee worden duideli-jke stappen

gezet in de richting van r{at het wetsontl¡rerp m.e.r. a1s evaluatie

aanduidt.
. Ook tijdens het werkbezoek aan Canada ¡,rerd van vele zijden aldaar

het belang van een goede îazotg als onderdeel van het m.e.r.-proces
benadrukt, temeer orndat heÈ in Canada te vaak is gebeurd, dat na het

nemen van een besluit de belangstelling voor de milieu-gevolgen van de

betreffende aktivíteit bij de bevoegde autorÍteiten en de

initiatiefnemers sterk afnam. De ervaringen in Canada wijzen ook uit
dat, vermeden moet worden, dat de nazorg (monÍtoring) wordt nisbruikt
on moeÍ1ijke onderwerpen tijdens de opstelltng van een MER rninder goed

te beschrijver en milieu-probl-emen dÍe zijn verbonden aan

(belangrijke) leemten 1n kennis en onzekerheden door te schuiven tot
na de realÍserfng van de betrokken aktívíteit onder het motto dat de

rnogelijke rnilieugevolgen we1 met monitoring zouden kunnen worden

onderkend en onder controle gehouden. Een dergeltjke ongefundeerde

wissel op de toekomst leidt erLoe dat aldus het belang van de

evaluatie achteraf bij m.e.r. haar geloofwaardígheid gaat verliezen.
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inhoud van MERts, als bij het eindoordeel- over de volledigheid en

juistheid van een míLieu- invloedenrapport. 0p grond van de huidige

ervaring is het presídiun van de VCmer van oordeel dat verlenging van

de bestaande termijnen niet nodig is en bovendien weinig toegevoegde

waarde aan de inhoud van de adviezen zou opleveren.

Tijdens het werkbezoek aan Canada is gebleken dat het

bedrijfsleven daar het m.e.r. proces heeft geaccepteerd a1s een nuttig
planningsinstrument waardoor betere eindresultaten tot stand kouren.

Het particuliere bedrijfsleven heeft echter bezwaren tegen het

ontbreken van EijdslÍnieten in verschillende stappen van de forrnele

procedure in Canada. Het Nederlandse wetsontv/erp dat tijdslimj.eten
stelt aan het handelen van het bevoegd gezag en de advisering door de

commissie van onafhankelijke deskundigen werd in dÍt opzicht gunstig

beoordeeld.

4.8. Evaluatie van de milieu-effecten na het begin van de

uitvoering van een aktiviteit

Het ldetsontwerp bevat artikelen díe de uítvoering van een

evaluatie van de ¡nÍlieu-effecten tijdens en na de bouw, aanleg of

uiËvoerfng van een aktivÍteit beschrijven. Het bevoegd gezag dient de

evaluatie te verrichten. Behalve voor een adequaat toezicht op de

naleving van de mil-ieu-voorschrÍften is evaluatíe ook noodzakelljk

vanhrege de onzekerheden en onnauwkeurigheden die net de voorspelJ-ingen

gepaard gaan en de mate waarin de werkelijke ontwÍkkelingen

verschillen van het beeld dat met de voorspellingsnethoden in het MER

Ís verkregen. Het wetsontwerp geeft tevens aan dat het bevoegd gezag

corrigerende maatregelen kan nemen a1s blijkt dat de werkelÍjkheíd in
nadelÍge zin sterk afwijkt van de te verwachten gevolgen voor het

nllÍeu. Het bevoegd gezag stelt Per m.e.r. êên verslag van de

evaluatie op dat ter beschikking ü/ordt gesteld aan de initiatiefnemer,
de adviseurs en de commissie. Er Ís tot nu toe nog geen ervaring

opgedaan met deze evaluatie (achteraf). Orndat het belang van dit

onderdeel van het m.e.r.-proces in de praktijk nog niet Ís afgewogen,

1s in de reeds door bevoegd. gezag vastgestelde richtlljnen weinig of

geen aandacht besteed aan de geprogrammeerde îazor1. In haar adviezen
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de VC¡ner-adviezen ln twijfel had getrokken.

Met het oog op de lnspraak en de ro1 die de lnspraak speelt bij
de besluitvorning over een voorgestelde aktiviteit, waarbij m.e.r.
ultgevoerd wordt, kan nog de volgende aantekening gemaakt worden naar

aanleiding van het werkbezoek van het presidiun van de VCmer aan

Canada. Op de hoorzittÍngen bij rn.e.r. op federaal níveau in Canada

!¡orden de betrokkenen, d.w.z. de insprekers en ook de initiaÈiefnemer
en de adviseurs, aangenoedlgd om door discussie de kracht en de

kwalÍte1t van de verschillende argumenten zo goed nogelljk voor het

voetllcht te krijgen. In Nederland beperken de hoorzÍttingen zich in
het algemeen toË het horen van bezwaarden. Er ontwikkelt zich Ín de

laatste jaren ook in ons land echter een tendens tot het voeren van

een zekere dialoog tussen betrokkenen, waarbij op de argumenten en op

de achtergronden van de woordvoerders wordt lngegaan. Mede Ín het

licht van de ervaringen in Canada, is de VCmer van oordeel, dat deze

ontrvikkeling de bijdrage van hoorzlttingen aan het m.e.r.-Proces ten

goede kornt.

4.7. Tijdsl imieten en looptiiden

. Het wetsontererp inzake m.e.r. bevat tijdslÍnieten voor bepaalde

fasen van het m.e.r. proces. Wat betreft de advíezen van de V0rner

zfjn twee lirnÍeten aangegeven. Ten eerate dient de VCmer binnen tl^ree

maanden na het for¡nele begin van een m.e.r. een advles uit te brengen

over de l-nhoud van het MER (advies voor ríchtlijnen). Ten tweede

dlent de VCner een beoordellngsadvies van het MER uit te brengen

maximaal een maand na bekendnaking van de opnerkfngen van advi.seurs en

bezr¡aarden op het MER ( toetsingsadvles) . De ternijn voor het

vooroverleg is krap. Bij de advisering inzake het MIR-Emrnen bleek de

termijn van een maand voor de toetsing haalbaar. Bij zeer complexe

projecten waarbij de inspraak veel nieuwe aandachtspunten oplevert,
zal d.e ervaring ultwljzen of aan deze termljn kan worden voldaan. Het

presidiun van de VCmer hecht er grote waarde aan de gestelde termijnen

niet te overschrijden en is er Èot nu toe ook steeds 1n geslaagd haar

adviezen binnen de gestelde termijn uÍt te brengen, zowel bÍj de vier
advlezen ten behoeve van de vaststelling van richtlijnen voor de
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rnilieu-gevolgen van de voorgenomen bouw en ingebruÍknening van een

aardgasontzwaveLingsinstallatie op het grondgebied van die gemeente.

Op verzoek van de provincie Drenthe heeft het College van B&I.{ van

Emmen de V0ner gevraagd voor dit bijzondere geval een experimentele

beoordelingswijze in tr{ee stappen te verrLchten. Ten behoeve van de

hoorzj,tting op 6 juli 1983 welke door de provincie werd gehouden,

bracht de werkgroep een tussentijds oordeel uit. Dit oordeel werd

samen met de vergunningaanvraag door de Nederlandse Aardolie

Maatschappij (NAM) voor de install-atie door de coördinerende instantie
van het bevoegd gezag (de provincie Drenthe) voor de hoorzitting ter
vlsie gelegd. Vervolgens ¡"¡erd bÍnnen een maand na verschijning van de

inspraakresultaten het eÍndoordeel van de werkgroep aangeboden aan het

College van B&W van Emmen, het College van Gedeputeerde Staten van

Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken. Ondanks het feit dat

het hier geen formele n.e.r.-procedure betrof in de zín van het

$retsontr{erp Ínzake m.e.r. hield de werkgroep van de VCmer zich toch

aan de terrni jn gesteld Ín het ontl^rerp van l^7et. In haar eindoordeel

sprak de werkgroep zich niet a11een uit over de volledigheid en

juÍstheid van het milieu-Ínvloedenrapport waarbij tevens de

opmerkingen van insprekers werden betrokken, maar deed zij ook

suggesties ten aanzien van rnogelijke uitwerkingen en aanvullingen bij
de fornulering van nadere vergunningsvoorschrÍften. Deze suggestÍes

stelden het College van B&Irl van Emmen Ín staat net behulp van tl{ee

externe advÍseurs (de Dj.enst Centraal Milieubeheer Rijnmond en het

Rijksinstítuut voor Natuurbeheer) Ín haar rol van adviseur aan de

vergunningverlenende instantles voorstellen te doen voor aanvulling

van de vergunningvoorschriften. Vergunningverlenende insLanties zLjn

ook uÍt eigen beweging tegemoet gekomen aan de suggestÍes en

opmerkingen van de VCmer. 0p een presentatfe aan de deelnemers aan

een symposLum, welke van 14-16 december 1983 plaatsvond te MaastrichË

over de rol van de lagere overheden bij het nilieubeheer
(InternatÍona1 Symposium on Environmental Management, changing roles

for loca1 and regional government) sprak de burgemeester van Emmen,

drs. H.G. Ouwerkerk zich posit.ief en waarderend uit over de bijdrage

van de adviezen van de VCmer aan het besluítvormingsproces rondom de

vergunningverl-enlng en de grondverkoop aan de NAM. De burgemeester

vermeldde verder dat geen van de betrokken partÍjen en personen

(incluslef de insprekers) de onafhankel-Íjkheid en de objectiviteit van
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Uit deze gevallen blijkt dat hoenrel- de rolverdeJ-ing van de

verschiLl-ende betrokken partijen bij rn.e.r. in het lìretsontr,rerp strikt
gescheiden is aangegeven, deze rolverdeling in de prakijk nog we1

nadere uitwerking behoeft, 1n het bljzonder bij overheidsprojecten,

waarbÍj het rollenspel ter bedienÍng van de scheJ-ding tussen bevoegd

gezag en inltlatiefnener ntet zonder meer duidelÍjk is voor het

publlek. Wat betreft het contact tussen inlËiatiefnemer en het

publÍek tÍjdens de perlode van opstelling van het. MER $/erd tijdens het

r,rerkbezoek aan Canada vernomen dat Ín Ontario een tweetal

staatsbedrijven gunstige ervaringen hebben opgedaan met aandacht te

schenken aan de publieke opinie in deze fase van het m.e.r.-proces.
Zo wordt b.v. het publiek ten nauhrst,e betrokken bij de bepaling van

alternatieve tracès en locaties van hoogspannÍngsleidingen en

schakelstatlons en ook bij de locatJ-ebepaling voor de venverking en

berging van rnoeÍ1ijk verwerkbaar chemisch afva1. Het wetsontr^rerp

m.e.r. voorzíet fn een regellng van inspraak tijdens het vooroverleg

en tíjdens de toetsingsfase. Gelet op de Canadese ervaringen blÍjkt
dat de Ínitiatlefnemer er in de praktijk ook behoefte aan kan hebben

orn tijdens de opstelling van een MER (Ínforrneel) in overleg te blijven
met vertegenwoordigers van de betrokken Ínstanties en belangengroepen.

De achtergrond hiervan is gelegen in het feit dat beperking van het

doorschuiven van problemen naar een latere fase 1n de m.e.r.-procedure

de voortgang van de besluítvorrningsprocedure kan bespoedigen.

Voor zover de commissie blj deze informele gang van zaken betrokken

wordt, fs het belangrtjk dat de commissíe de geloofwaardigheid van de

onafhankelÍjke positie van haarzelf en haar deskundigen zorgvuldig

bewaakt. Dit neemt echter niet weg, dat tijdens de opstelling van een

MER informele contacten tussen de initiatiefnemer en het secretariaat
van de VCner mogelíjk zijn.

4.6. Toetslng, inspraak, besluitvorning

Ten tijde van de opstelling van dit verslag was de VCner nog geen

MER ter toetsÍng aangeboden. I,Iel heeft een werkgroep van de VCner op

verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van de geureente

Enrmen de toetsing verricht van het rnlLieu-lnvloedenrapport over de
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of derden. Niettemln blijkt er bij sommige initiatiefnemers behoefte

te zl-jn aan tussentljds overleg met de VCmer. Bfj de m.e.r.

Grevelingen zout of. zoet werd in september 1983 de VCmer uitgenodigd

tot een inforrnele gedachtenwlsseling door de directle Zeeland van

Rijkswaterstaat (RI'IS) over de concept-projectnota die het MER bevat.

In december 1983 r+erd de VC¡ner weer uitgenodigd voor een informele

gedachtenwisseling met een inítiatiefnemer. Ditnaal betrof het de

m.e.r. OeververbindÍng ten !¡esLen van Rotterdam en kwarn het verzoek

van de dÍrectie Zuld-Hol1and van RLIS. Onderwerp van gesprek zott in
het laatstgenoemde geval een eersLe gedeelte van de concept-

projectnota zijn. In beÍde gevallen vlas de aanleidíng voor het

verzoek tot een gesprek gelegen in de wens van de initiatiefnemer om

j.n een stadiu¡n voorafgaand aan de formele toetsingsfase bfj een

informele gedachtenwissellng reeds een indruk van de eerste reakties

van de vcner Èe verkrijgen net de bedoelÍng daarop de kunnen inspelen

en zodoende het con¡mentaar op het MER tijdens de toetsÍng te beperken.

Alhoewel geconstateerd werd dat de VCmer het bevoegd gezag en niet de

initiatÍefnener van advles dient, gaf in het eerste geval het

presídium van de VCmer aan de inítiatiefnemer het antwoord d,eze ter

wi11e te zLjn om tot een gesprek te kouren. Het gesprek vond echter

geen doorgang op aanwÍjzing van het bevoegd gezag (de Hoofddirectie

van de Waterstaat). In het tweede geval bij de m.e.r. Oeververbinding

verwees de VCmer naar de eerste ervaring met de oprnerking dat zíi
bereld was tot een gesprek als het verzoek daarvoor van bevoegð' gezag

komt en als bevoegd gezag kan aangeven dat er sprake is van een nieuwe

ontwlkkeling. Daarop besloot de Hoofddirectie van de l,Iaterstaat a1s

het bevoegd gezag opnieuw het verzoek van de inÍtlatiefnemer tot een

inforneel gesprek in dit staditr¡r van de procedure, niet te laten

doorgaan.

Bij het project aardgasontzwavelingsÍnstallatie bij Eumen hadden

medewerkers van de betrokken overheidsinstanties zitting in een

stuurgroep die de opstelling van het rnilieu-invloedenrapport

begeleidde. Het hoofd van de provinclale llaterstaat van de provincie

Drenthe (coördinerende ínstantie) zat deze stuurgroep voor.

Belangengroepen (omwonenden e.d.) Í/aren niet 1n de stuurgroeP

vertegenr{oordigd .
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4.4.5. VaststellÍng van richtlijnen

De defÍnitieve richtlijnen voor de inhoud van een MER r,¡orden door

het bevoegd gezag vastgesteld bÍnnen een periode van een maand na de

advj-serÍng door de VCmer. Het bevoegd gezag betrekt bÍj het

vaststellen van de rfchtlijnen andere adviezen en opnerkingen van

derden en gaat voor zichzelf na wat daarvan essentieel en bruikbaar is
voor de besluÍtvorming. Hoewel de termijn van een maand voor de

vaststelling van de richtlíjnen kort genoemd kan worden, kan heE

bevoegd gezag reeds in een eerder stadiun beginnen met de ontwikkeling

van deze richtlijnen, mede aan de hand van de reeds ontvangen

inspraakreaktLes en de informele gedachtenwisseling rnet de werkgroep

van de VCmer. In het concrete geval van de m.e.r. .A¡osterdam-Nieuw

0ost beperkte het bevoegd gezag de inspraaktermljn tot een maand. Het

vretsontr^rerp biedt hiertoe de mogelijkheden. Het 1s bij de vier nu

lopende m.e.r. ts gebruikelijk geweest dat bevoegd gezag ( het

mÍnisterÍe van Verkeer en I'Iaterstaat blj de m.e.r.ts Oeververbinding,

Grevelíngen zout of zoet en Berging Baggerspecie en het College van

B&Ìrl van Ansterdarn bi j de m.e.r. Amsterdarn-Nieuw Oost ) motiveert

waarom en waar in de vastgestelde richtlÍjnen wordt afgeweken van de

fngebrachte adviezen en opnerkingen. Het fs te overwegen deze goede

gewoonte te bevorderen b.v. door opname Ín de wettelijke regelen.

Hetzelfde geldt voor het toezenden van a1le adviezen en

lnspraakreaktÍes tijdens de vooroverlegfase door bevoegd gezag aan de

VCner, dit nede ten behoeve van het verkrijgen van een zo volledig
nogelijk beeld door de VCner bÍj de toetsingsfase.

4.5. OpsteJ.llng van het MER

Eind 1983 verkeren alle lopende m.e.r.rs in het stadiun van

opstelling van het MER. Het MER wordt geuaakt door de infÈÍatiefnemer

of (nede) door daartoe door de fnltiatiefnemer aangetrokken adviseurs

of adviesbureau(s). Volgens het ontr^rerp van r{et inzake m.e.r. is er

tljdens de perÍode van opstelling van het MER geen fornele rol-

weggeJ.egd voor de werkgroepen van de VCmer noch voor andere advÍseurs
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moment van uitvoering van de aktíviteit (1987) of de toestand van

ongeveer 1950 (dat is de situatie voorafgaand aan de aanleg van de

Maasvlakt.e en de DeLtawerken) genomen moest I^torden als uitgangspunt

voor de beschrijvÍng van de autonome ontwikkeling van het milieu als

de aktiviteit niet uitgevoerd zou worden (nu1-a]-ternatief). Bij dit

probleem gaat het er tevens om hoe de effecten van een specifieke

aktiviteit op het biotische rnilíeu kunnen worden bepaald a1s

toevoeglng aan en in verhouding net de doorwerkende gevolgen van een

reeks van invloeden in het recente verleden. Nader onderzoek naar

methoden lijkt gewenst om de autonome ont¡vÍkkelingen ín de toestand

van het milieu -als referentiesituatie in een MER- te kunnen bepalen

a1s dat nilieu aan dynamische en cumulatieve veranderingen onderhevig

ís.

4.4.4. Afbakening van te beschouwen deelaktivÍteiten en hun

nilieu- lgen

BÍj de advisering ten behoeve van de richtlijnen voor de m.e.r.

Oeververbindlng en de m.e.r. I.Ioningbouwlocatie Ansterdam-Nieurv 0ost

kwam de vraag naar voren of de nogelijke gevolgen voor het milieu van

toekornstige volgaktiviteiten of afgeleÍde aktiviteiten van de

voorgestelde oplossingen zoals nieuvle wegen en spoorl^7egen, stimuLerÍng

van verdere verstedelijking e.d. eveneens betrokken moesten worden bÍj

de m.e.r. Bíj het project aardgasontzvravelÍngsinstallatie bij Emrnen

nas het een discussiepunt of de milieu-gevolgen van de

aanvoerlei.dÍngen van het zwavelríjke gas buiten het terrein van de

instal_1atie zelf, binnen de afbakening van het betrokken project

zouden moeten va11en indien van een m.e.r. sprake was gell¡eest. Qmdat

een aktiviteft nimmer vrordt voorgesteld in lsolatie van andere (dee1-

)aktiviteiten is het aan te bevelen de voorgestelde oplossingen in een

breed en langere termijn perspectief te plaatsen. Anderzijds is het

belangrÍjk dat bevoegd gezag bij de vaststeJ-ling van richtlijnen

duidel-ijk de te behandelen deel-aktiviteiten van het project afbakent.

Op deze wÍjze kan door middel van m.e.r. het ontstaan van tldistpunten

betreffende het milieu op een later tÍjdstip zo.veel mogelijk verneden

hrorden.

a
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rúerkgroep van de VCmer) alternatieve situerlngen van de

woningbouwlocatie binnen de gemeente Arnsterdam van het m.e.r. proces

uitgesloten r¡erden. Deze keuze vooraf aan de besluitvorming gaf

aanleiding tot een discussie in de werkgroep en opmerkingen bij
inspraakreakties over de vraag op r,¡e1k nlveau van besluitvorming
(bestenrningsplan, structuurplan, streekplan) bij deze m.e.r. het

nilfeu-belang het beste gedíend zou kunnen worden. De keuze van dit
niveau is tijdens het interÍnbe1eíd ulteindelijk voorbehouden aan het

betreffende bevoegd gezag en de werkgroep van de VCner heeft een

dergelijke beslisslng bÍj de opstelling van het advies voor de

richtlijnen als een gegeven ultgangspunt te aanvaarden. De

beschouwing van nílieu-invloeden rondom de nogelijke vestiging van een

aardgasontzwavelingsinstal-latie te Enmen \474s geen formele m.e.r. in de

zin van het \retsontwerp en omvatte geen beschouwi.ng van nogelijke
alternatieve locatÍes voor de installatie. De gevoelens van

ongerusthefd onder de bevolking van Emmen over de

aardgasontzwavelingslnstallatle díe zich uitten via nilieu-beze/aren,
bleken dan ook tevens gericht te zijn op de beperking van de procedure

tot slechts èèn locatÍe zonder alternatieven. Tijdens het werkbezoek

aan Canada bleek dat het particuliere bedrijfsleven aldaar het nut van

het uitrverken van (locatle-)al-ternatieven in het m.e.r.- proces heeft
onderkend als een praktisch planningsinstrunent, waarmede tijdverlies
voorkomen kan l¡orden. Immers, indien blj uitwerking van slechts de

voorgenomen aktiviteÍt op êèn locatie afwijzend r¡ordt beschikt dan

moet de planning opníeuw beginnen en de gehele procedure van meet af.

aan weer worden doorlopen. Volgens het presidium van de VCmer dienen

daarom ook b1j industrië1e installaties locatie-alternatieven ernstig
te worden overr¡/ogen indien reë1e keuze-nogelijkheden aanwezÍg zljn.

4. 4.3. Autonome ontwikkelÍngen

Onder meer bij de m.e.r. Berging Baggerspecie kr^¡am de

vaststelling van het referentíekader waartegen de n1lfeu-effecten van

de voorgenomen aktivlteit noeten worden afgemeten a1s aandachtspunt

naar voren. De vraag deed zj.ch voor of in dit specifieke geval de

toestand ten tijde van het vooroverleg (1982) of de toestand op het

a
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aktiviteít in a]-gemene zin aan te duiden, opdat b.v. bij de opstelling
van de projectnota die het MER inhoudt, rekening kan worden gehouden

met deze aspecten. Bij de nadere afbakening van de reikwíjdte van

m.e.r. is echter de onderlíggende gedachte van het l{etsont\"/erp

maatgevend dat m.e.r. zich niet mag ontwÍkkelen tot een te eenzijdig

mensgerichte benaderíng van de rnilieuproblenatiek.

4.4.2. Alternatieven

De serÍeuze beschouwing van alternatieve nogelijkheden naast de

voorgenomen aktiviteit vormt een essentieel onderdeel van het m.e.r.

proces. Het wetsontwerp stelt (ex artikel 41ir lid 2) dat bij de te

beschrijven alternatj.even in ieder geval het alternatief behoort

waarbij de beste bestaande mogelíjkheden ter beschermj-ng van het

nflieu worden toegepast. In veel gevallen zaL deze nilieu-

vriendelijke oplossing echter niet beschouwd kunnen worden al,s een

afzonderlijk aLternatief. In zulke gevallen moet het n11Íeu-

vriendelijke alternatief veeleer gezien r^rorden a1s een serie van

verbeterfngen aan deelaspecten in de vorm van rnÍtigerende

deelmaatregelen ter bescherming van het milieu. Daarbij moet er rvel

rekenÍng mee rrlorden gehouden, dat mogelíjke maatregelen bij een aspect

milieubeschermend lrerken, bij andere aspecten nadelige milieugevoJ"gen

kunnen meebrengen. Een oplosslng kan dan bestaan uít een compromis

tot beperking van de som van de (milieu-)gevolgen voor de in geding

zÍjnde aspecten. Het is van belang de strekking van artikel 41Í, 1id

2 te verduidelijken en daarmee ûeer inhoud te geven aan het

theorethÍsch concept van rthet alternatief, waabij de beste bestaande

nogelijkheden ter bescherming van het milieu elorden Eoegepastrr.

De nogelíjkheid tot beschouwing van locatie-alternatieven Ín het

kader van m.e.r. draagt bij tot een weloverr¡/ogen besluitvorming. De

t.ot stand koming van het pro ject ten behoeve I¡¡aarvan een m.e.r.

gemaakt wordt, kan de beschouwing van locatÍe-alternatieven even\^le1

uitsluiten. Bij de m.e.r. woningbouwlocatie Amsterdan-Nieuw Oost ú/erd

door het bevoegde gezag (het College van B&W van Amsterdan) op grond

van verschill"ende overwegingen gekozen voor een besluit op

bestenmingsplan niveau waardoor (tot de spijt van de betrokken
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termijn in het wetsontTrerp inzake m.e.r. (twee maanden) nlet als ruim

te beschouwen.

4.4.1. Reikwijdte

In het wetsontr^rerp inzake m.e.r. beperkt de reÍkwÍjdte van m.e.r.

zleh grotendeels tot het fysieke rnilÍeu. Naast de ablotische en

bfotische aspecten van het fysieke rnllieu va11en culturele- en

belevingsaspecten ook onder de reÍkwijdte van m.e.r. De grenzen

tussen de mÍlÍeu-aspecten en de sociale en economische aspecten en dus

de begrenzÍng van de reikwijdte van m.e.r. 1n de zin van het

rìretsontú/erp zíjn echter nÍet scherp. Zo is het de vraag of de

gevolgen van de ul-tvoering van een aktiviteit oP de nogelijkheid tot
openluchtrecreatie onderwerp van studie bij n.e.r. behoren te zfjn.
Daarnaåst kan de uitvoering van een aktivíteit a1s nevengevolg de

openluchtrecreatie doen toenemen en daardoor van invloed zijn op het

nilieu. Zo za1 bij de m.e.r. Woningbouwlocatíe Amsterdan-Nj-eurv Oost

bij een eventueel te realiseren stadsuÍt.breÍdlng in het Buiten-IJ een

grotere recreatiedruk ontsÈaan op het resterende lJ-meer me! mílieu-
gevolgen vandien. Bij de gang van zaken rondom het MIR-Emmen rees de

vraag of nogelijke negatfeve invloeden op industriële en agrarische

produkten van bedrljven j-n de omgeving van de gepJ.ande

ontzwavelingsÍnstallatie a1s gevolg van geënitteerde verontrel.nÍgingen

door deze Ínstallatie beschouwd dienen te worden als nilieu-effect of

a1s econornÍsche schade. Naar aanleídÍng van deze laatste vraag heeft

net de bÍj n.e.r. betrokken afdelingen van de ministeries van VROM en

L&V een nadere gedachtenvormlng plaatsgevonden met de volgende

concl-usie. Het wetsontwerp inzake m.e.r. rekent ttgoederentt tot de

objecten die te lijden kunnen hebben van fysieke gevolgen voor het

míl-ieu. De negatieve invloeden op lndustriele en agrarische produkten

behoren dus toE de reikwtjdte en m.e.r. zaI zic}:l hierover moeten

uÍtstrekken. Met andere ¡¡oorden gesteld: de eerste orde effecten van

socÍal-e en economische aard op produktj.e en produkten ten gevolge van

nilieu veranderingen door een aktivlteit kunnen in een MER nÍet buiten

beschouwing blijven. Daarnaast kan het van belang zíjn in het

vooroverleg sociale en econonische aspecten van de voorgenomen
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worden en dus ook mogelijke vertragingen in de besluitvorming. De

tekst van het advies wordt door de gehele werkgroep vastgesteld. Tot

nu toe is steeds algemene overeenstemtíng bereikt over de inhoud.

MÍnderheÍdsstandpunten kwamen niet voor.

De tot nu toe uitgebrachte adviezen z|jn vrij uitgebreid en

gedetailleerd ge\^/eest, omdat gestreefd werd naar een zo volledÍg
rnogelijke aandacht voor de nílieugevolgen van de uítvoering van de

beoogde aktiviteit. Tevens \.¡erd gepoogd de adviezen zelfstandíg

Leesbare documenten te 1âten zíjn, waardoor ook minder essentië1e

påssages werden opgenomen. In de uitgebrachte adviezen werd vermeden

prioriteiten te stellen aan de te behandelen milieu-problematiek in de

op te stellen MERten. Het staat te bezien of de gehanteerde mate van

uitgebreidheid en detaÍl en het ontbreken van het aangeven van

duidelijke priorit.eiten in de uitgebrachte advÍezen wel zo gewenst is.
Bij het werkbezoek aan Canada werd vernomen, dat bij het opstellen van

richtlÍjnen voor MER! en in Canada meer getracht wordt hoofdzaken van

bijzaken te onderscheíden door nÍdde1 van een serieuze inbreng van

alle betrokkenen (bevoegd gezag, leden van de onafhankelijke

toetsingspanels en i-nsprekers) in het belang van een afgewogen

besluitvorming. 0p basis van haar eigen ervaring en naar aanleiding

van het werkbezoek aan Canada acht het presidium van de VCmer het

belangrijk nog eens nader te bezien in hoeverre in de richtlijnen-
adviezen meer eenduidig kan worden aangegeven welke aandachtspunten

blj de uitwerking van MER|en priorÍteít verdienen. Tevens za1 daarbÍj
het aangeven van de gewenste mate van detail meer aandacht behoeven.

Bij de ontwikkeling van de aanvullende aanbevelingen (ttadvies

voor richtlijnen'r) voor de inhoud van het MIR-Emmen dwong een sterke

tÍjdsdruk tot een vereenvoudigde werkwÍjze. De aanbeveli-ngen werden

voornamelijk opgesteld in bÍ1ateraal overleg tussen de secretarÍs en

de leden,/advÍseurs van de werkgroep. Plenaire bÍjeenkomsten van de

werkgroep bleven achterwege. De aanbevelingen werden gebracht fn de

vorm van een beperkt aantal vragen en aandachtspunten. Deze aanpak

gat een kort en bondig advies en vergde een minimale tijdsbesteding
van de deskundigen. Ook ondat veel voorinformatÍe van het project
reeds aanwezig was, konden daarom de aanvullende aanbevelingen binnen

zes weken na het formele verzoek om advisering (ongeveer de start van

m.e.r.) worden uitgebracht. Ook vanuit deze benadering bezien is de
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4.4. Adviezen voor richtlijnen

Reeds eerder is opgemerkt dat de perÍode van twee maanden, díe

beschikbaar is voor het roaken van een richtlljnen advíes kort is. De

terrnijn is tot nu toe in de prakttjk haalbaar gebleken l{ranneer tijdig
voorbereidingen kunnen worden getroffen met betrekklng tot de

voorbereidende werkzaamheden (zle paragrafen 4.I en 4.2) en a1s

daarblj een strak vergaderschema wordt opgesteld en uitgevoerd. Tot

nu toe blijkt een totaal van vier, hooguit vijf werkbijeenkonsten van

de gehele werkgroep het best te voldoen. Het is belangrijk dat door

het secretariaat voor de eerste werkvergadering een werkdocument

geproduceerd wordt, dat als uitgangspunt gebruikt nordt voor verdere

discussies. Na een eerste beeldvorming hebben de werkgroepen tot
dusver steeds op korte termÍjn na het begin een informeel gesprek

gehad rnet het bevoegd gezag dat noet worden geadviseerd, met a1s doel

het verkrijgen van nadere informatÍe. Voor de tweede vergadering

dient een eerste concept-advies gereed genaakt te r+orden.

Daaropvolgend is een werkbezoek aan de project-locatie (of een locatle
net vergelijkbare ornstandÍgheden) van nut gebleken voor een goed

begrlp van de locale situatÍe en de milieu-problenatÍek. Ongeveer

drÍe weken voorafgaande aan de sluitingstermijn van de adviesperiode

werd in all-e gevallen opnieuw lnforneel van gedachten gehrisseld met

vertegenr{oordigers van het bevoegd gezag en de ínitiatiefnemers aan de

hand van een tussentijds concept-advies. De ervarfng Leerde dat de

resultaten van dit tweede contact het best tot hun recht komen a1s

daaraan door slechLs een beperkte verÈegenvroordiging van de werkgroep

wordt deelgenomen. Onderwerpen van de twee gedachtenwisselingen met

bevoegd gezag betreffen het doel en belang van de aktiviteít, de

alternatieven, de te nemen en eerder genomen besluÍten en de mogelijke
gevolgen voor het rnÍlieu van de uítvoerÍng van de aktfvitelt. Het is
de nenlng van het presidiun van de VCmer dat deze e/erkcontacten meÈ

bevoegd gezag en initiatÍefnemers een essentië1e schakel vormen van

het zogenaamde scopíngsproces waardoor de lnhoud van het op te stell-en

MER kan worden toegespitst op die aandachtspunten die voor de

besluitvorming van wezenlijk belang zijn. Door de te verwachten

problemen zoveel mogelijk tijdens de vooroverlegfase aan de orde te

ste11en, kunnen onduidelijkheden in het op te stellen MER voorkomen
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Een voorstel voor de werkgroepsamenstelling wordt aan bevoegd

gezag en inÍtÍatiefnemer voorgelegd om commentaar op de niet-
betrokkenheid en gerichte deskundígheid van de kandidaatleden. Bij de

eerste tr^ree m.e.r.fs waarbij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

bevoegd gezag is (de m.e.r. 0eververbinding ten I^¡esten van Rotterdam

en de m.e.r. GrevelÍngen zout of zoet.) Ís in dit verband tweemaal

enige dÍscussíe geweest over de niet betrokkenheid van voorgestelde

deskundigen. Dit heeft in het tweede geval geresulteerd in het niet
opnemen van betrokkene a1s adviseur van de werkgroep.

Tijdens het werkbezoek aan Canada door het presidiurn van de VCmer

r¿erd geconstateerd dat de onafhankelijkheid van toetsingspanels in
Canada a11een geloofwaardig overkomt a1s het publiek de overtuiging

heeft dat er geen politÍeke belnvloeding op de samenstelling van deze

toetsingspanels heeft bestaan. Het r{ietsontwerp inzake m.e.r. is op

zodanÍge wíjze gestructureerd, dat ook in Nederland deze

onontbeerlijke geloofwaardigheid ín de onafhankelijkheid van de

commissie en haar werkgroepen is gewaarborgd.

4.3. Iùerkwí 1Ze van de werksroeoen van de VCmer

De werkgroepen van de VCurer zijn in tl^ree fasen betrokken bij
m.e.r.rs Tijdens de vooroverlegfase stelt een werkgroep een advies op

ten behoeve van het bevoegd geza1 voor de vaststelling van de

richtlijnen voor de inhoud van het MBR. Nadat het MER is opgesteld

door de initiatiefnemer en vervolgens is aanvaard door bevoegd gezag,

volgt een door het bevoegd gezag te bepalen ternijn van tenminste een

maand van ter visie legging. De werkgroep brengt dan binnen een rnaand

na beëindÍging van de termijn van ter visie legging een tq/eede advÍes

uit waarin het MER inhoudelijk getoetst wordt op volledigheid en

juistheid aan de hand van de wet, de bijbehorende algemene

uitvoerlngs-voorschriften en de door het gevoegde gezag vastgestelde

specifieke richtlijnen. In de hÍeropvolgende paragrafen wordt

ingegaan op de verschillende aspecten die bÍj de advisering door de

werkgroepen van belang zijn.



-17-

voorinfornatie voor handen. Bij de laatste ¡verd zelfs een aparte
ttNota ten behoeve van het vooroverlegtt ter visie gelegd ten behoeve

van de adviseurs en de insprekers. In deze nota werd ook een voorstel
gedaan voor de nethodische aanpak. Di-scussie daarover tijdens het

vooroverleg kan nuttig z:'jr. om te vermijden dat in een latere fase

meningsverschillen over de toegepaste methoden ontstaan.

Gezien deze ervaringen l-ijkt het gewenst dåÈ de door de ministers te

stellen regelen met betrekking tot de inhoud van de nededeling en

bekendmakingen aan het begin van een m.e.r. niet a11een de

bovengenoemde ninÍnun-gegevens vragen maar ook een korte typering van

de probleenstelling en het doel van de voorgestelde oplossingen

voorschrijven.

4.2. Sanenstelling werkgroepen

De voorzitter van de VCmer stelt - in overleg met de beide

plaatsvervangende voorzÍtters - een werkgroep sarnen uÍt de leden van

de VCroer van ongeveer 6-7 leden onder voorzitterschap van de

voorzitter zelf of een van de belde plaatsvervangende voorzitters. BÍj
de samenstelling van de werkgroep wordt rekening gehouden met de aard

van het project en diens omgeving waarvoor het MER opgesteld zal
worden, zodat de verschÍllende (n1líeu-)aspecten op voldoende wijze
beschour¡d kunnen worden. De werkgroepen werden tot nog toe bijgest.aan

door enkele adviseurs. Deze adviseurs, welke geen lÍd van de VCmer

behoeven te zíjn, hebben zich a11een bezig gehouden net specifieke
onderdelen van een uit te brengen advies ex artikel 77e van het

ontwerp van vret.

Het gebruik van adviseurs bevordert de nogelijkheid het aantal
werkgroepleden beperkt te houden.

Bij de samenstelling van een werkgroep en de keuze van adviseurs

nordt gelet op hun onafhankelijkheid Ín díe zin, dat zÍj noch direct
noch indirect bij de voorgenomen aktiviteit en de besluitvormÍng
daarover betrokken zijn. Ook wordt er naar gestreefd dat tenminste

een van de voorgestelde deskundigen op de hoogte is van de 1ocale of

regf onale onstandigheden.
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r¡rerkgroep onvoldoende t.ijd en aandacht aan de opstelling van een

richtlijnen advíes zou kunnen besteden. In het bijzonder is dit het

geval btj gecompliceerde projecten met een grote dlversiteit aan

nilieu-gevolgen. Bij het verkrijgen van de benodÍgde voorínformatie

en het volgen van ont¡'¡ikkelingen die voorafgaan aan de fornel-e start
van een m.e.r. door het secretarl-aat dient echter de lndruk vermeden

te worden van een vorm van betrokken zÍjn bÍj de gang van zaken, die

van invloed zou kunnen zijn op de onafhankelijke positie van de op te

richten werkgroep.

Bij de m.e.r. Berging tsaggerspecie uit het benedenrÍvierengebied

en de m.e.r. ü/onÍngbouwlocatie Arnsterdam-Nieuw Oost werden

introduktiebijeenkorosten gehouden voor het formele begin van de m.e.r.
Tijdens deze bijeenkornsten verstrekten medewerkers van bevoegd gezag

en van de initÍatiefnener(s) Ínforrnatie over de voorgenomen

aktiviteit. Dit rverd door a1le betrokken personen als nuttig ervaren.

Het wetsontwerp inzake m.e.r. ex artikel 41k stelt dat een

fnitiatÍefnemer mededeling doet aan het betreffende bevoegde gezag van

heÈ voornemen tot uitvoeríng van een m.e.r.-plÍchtÍge aktiviteit. De

ministers van VolkshuisvestÍng, Ruintelljke Ordening en Milieubeheer

en van Landbouw en VÍsserij zullen regelen stellen omtrent de inhoud

van bedoelde mededelingen en bekendrnakingen. De artikelsgewijze
toelichting op het ontvrerp van wet geeft aan dat het wenselijk i.s, dat

bepaalde mínimumgegevens worden opgenomen in zowel de rnededeling door

initiatiefnemer a1s de bekendmaking door bevoegd gezag. Genoemd

worden: aard van de aktiviteit, eventueel een globale aanduÍding van

de nogelijke plaats, de naam van de initiatiefnemer, aanduidÍng van de

ínspraakmogelijkheden, een aanduiding van de te nemen besluiten. Bij
het formele begÍn van de m.e.r. Oeververbinding en van de xr.êor.

Grevelingen zottf zoet was een deel van de essentÍë1e voorinfornatie in
onvoldoende mate aanwezÍg. Bij de m.e.r. Oeververbinding leidde dÍÈ

ertoe dat de werkgroep tijdens de advÍsering voor de rÍchtlijnen veel
tÍjd besteedde aan een nadere formulering van het doel van de

aktivíteit. DÍt gebeurde eveneens bij de m.e.r..GrevelÍngen zout of
zoet. Blj laaststgenoernde m.e.r. was uj,t de voorlnformatíe niet op te

maken of het MER de nilieu-onderbouwing betreft van een voornemen of

van een nog te maken keuze ult een paar alternatíeven met varianten.

Bij de m.e.r. Bergíng Baggerspecle uÍt het benedenrivierengebied en

l,Ioningbouwlocatie Amsterdan-Nieuw 0ost rras we1 voldoende
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4. ERVARINGBN MET M.E.R. VAN DE VCneT GEDURENDE HET INTERIMBELEID

De VCner heeft slnds haar instalLatie in december lg8l zes

advlezen kunnen uitbrengen. Vler advlezen hiervan werden opgesteld
voor nilieu-effectrapportages r,¡elke formeel aangemeld Írerden in het
kader van het interfunbeleid lnzake m.e.r. Vijf adviezen hadden

betrekking op de opstellÍng van rlchtlijnen voor de inhoud van een MER

(lnclusief het rrmilieu-lnvloedenrapport[ inzake de

aardgasont.zwavelingsinstallatÍe te E .en). Het zesde advles werd in
twee stappen opgesteld voor een toetsing van de krrTalitelt van het
bovengenoe¡nde ni11eu-lnvloedenrapport. De ervaringen van de vcmer net
de advisering aan het betreffende bevoegde gezag zijn dus van beperkte
omvang. Nfettenin leverden de verrlchte adviseringswerkzaamheden

enÍge aspect.en op dÍe van belang kunnen zíjn bij de verdere
ontwikkelÍng van rn.e.r. Deze aspecten zfJn hleronder a¿lngestfpt op

evaluerende wÍjze. Waar dtt nuttig kan zijn, zljn deze aspecten
aangevuld met aandachtspunt.en die het resultaat, zijn van een

werkbezoek van het presidium van de VCmer aan Canada fn septenber-
oktober 1983.

4.1. Voorfnfor¡oatie voor het begÍn van een m.e.r.

Door fnformele contacten met medewerkers van de ministeries die
eerste verantúroordelijkheid dragen voor het netsont.werp Ínzake m.e.r.
en met contactpersonen van het bevoegd, gezag, weet de Vcner LoÈ nu toe
tijdig wanneer de start van een m.e.r. vernracht kan worden. wanneer

een m.e.r. van start gaat met een bekendmaking in de Nederlandse
staatscourarÈ en in een of meer nleuwsbladen, dan heeft een werkgroep
van de V0ner (ex artlkel 4lm, eerste lid van het onthrerp van wet
j.nzake m.e.r.) twee maanden de tijd voor de opstelling van een advies
voor de gewenste inhoud van een MER. Deze tijd is kort (zie ook 4.7).
Tijdlge forrnatie van een werkgroep en verzameling van relevante
fnformatie voor de werkgroep in de perlode voorafgaand aan het ttjdvak
van twee maanden zijn dan ook van veel beLang om te voorkomen dat een
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3.4. Gesprek met de MÍnisters van VROM en L&V op 6 december 1983

Op verzoek van het presidÍum van de VCmer vond op 6 decenber 1983

een gesprek plaats tussen de ministers van Volkshuisvesting,

Ruintelljke Ordening en Milfeubeheer en van Landbouw en Visserij over

de voortgang van de werkzaamheden en de toekomstige ro1 van de VCmer

in het kader van het interinbeleÍd i.nzake m.e.r.
Tijdens het gesprek werd vastgesteld dat de praktÍjkervaringen met het

lnterimbeleld inzake mi1Íeu-effectrapportage (n.e.r.) beperkt zijn
gebleven tot het vaststellen van rÍchtlijnen voor de inhoud van vÍer
nllieu- effectrapporten en de toetsing van het MIR-E nen. In a1le

gevallen werd binnen de door het e/etsonth/erp gestelde termijnen
geadviseerd. Verdere onderwerpen van gesprek vormden o.a. de

mogelÍjke aanwijzing van projecten voor m.e.r. tijdens het

Ínterinbeleld door de beide ministeríes en de bereidheLd van het

presídlum van de VCrner langer aan te blijven dan tot het einde van

r984.

3.5. Overige werkzaanheden en contacten

Tijdens de perlode van het jaarverslag hebben de leden van het

presídium en secretariaat van de VCmer een blJdrage geleverd aan een

aantal workshops, symposla, commissies en cursussen over m.e.r. Deze

akt.lviteiten zijn vermeld in bijlage 4 van dlt verslag.
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ontwikkeling van m.e.r. in Nederland tijdens het interímbel-eid. Zij
vinden tevens hun r{reerslag in het hiernavolgende hoofdstuk over

evaluatie van de ervarlngen van de VCner net de uitvoering van m.e.r.
in het kader van het lnterinbeleld.

3.3. Gesprek met de Staatssecretaris van Volksgezirndheld en

MÍ1Íeuhygiëne op 23 februari L982

KorÈ na de lnsta11atÍe van de VCner vond op 23 februari 1982 een

gesprek plaats tussen de toenmalige Staatssecretaris van

Volksgezondheid en ìfilieuhygiëner mr. J.J. Lanbers-Hacquebard, en het

presÍdiun van de VCner orn nadere aanwijzingen te krijgen omtrent de

vervullíng van de taken die de VCmer zijn toegeÍrezen. TÍjdens dÍt
overleg kwam ondermeer een voorstel van het presidiun ter sprake over

de uítvoering van de interne bureaustudie met betrekking tot de

opstelllng van een advies voor de richtlijnen voor de inhoud van een

MER ten behoeve van de besluÍtvormÍng op hoger beleidsniveau.
Als concreet onderr^rerp r¡erd het StrucËuurschema Drink- en

Industriewatervoorziening gekozen, omdat met de mogelijke gevolgen

voor het nllieu van de drlnk- en industrf-ervatervoorziening reeds veel

ervaring ls opgedaan nlddels de m.e.r. Waterwinning Zuid-Kennemerland

en het Integraal- Onderzoek DrinkwatervoorzÍening Zufd-Holland. Bij
het voornemen tot de uítvoering van de bureaustudÍe werd zeer wel

beseft dat het lopende besluftvormlngsproces rond dl-t structuurschema

nfet rnocht worden verstoord. De studie zou intern moeten zijn. Een

dergelijke studie stelt de VCmer in de gelegenheÍd nadere ervaring op

te doen ten behoeve van MER-en voor besluiten op hoger

beJ-eÍdspJ-annfveau. Door beperkingen in de personele bezettlng kon pas

ín de loop van 1983 een begÍn worden genaakt met de uitwerking van

deze bureaustudle.

Een ander onderwerp van bespreking vormde het milieu-onderzoek in
ruime zin voor m.e.r.
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de gemeente Emnen oro te adviaeren over de lnhoud en de k¡¿alíteit van

een rapport over de mogelijke gevolgen voor het m1líeu van de

voorgestelde oprichting van een aardgasontzwavelingsinstallatle op het

Índustrieterrein Bargermeer te Emmen. Bij de gang van zaken rondom de

opstelllng van dÍt "milieu-invloedenrapporttr, de daaropvolgende

inspraak en beoordelÍng r^lerd niet voldaan aan de procedurele en

inhoudelijke vereisten, die r^rorden gesteld door het weËsontr^rerp m.e.r.
De VCner heeft ín dit bijzondere geval evenwel getracht haar

adviserÍng zoveel mogelljk uit te voeren in de geest van het ontwerp

Van l^7et .

In hoofdstuk 4 wordt gebruik gernaakt van de ervaringen opgedaan

aan de hand van alle genoemde advÍezen. In bÍjlage 2 bij dit
jaarverslag r^rordt een korte beschrijvíng gegeven van de projecten

r,raarvoor advi-ezen zijn opgesteld. In d,eze bijlage wordt ook de

sanenstelling van de bijbehorende werkgroepen vermeld.

3.2. I,lerkbezoek aan Canada

Van 28 september tot en met 9 oktober 1983 bracht het presidium

van de VCner een werkbezoek aan een aantal federale en provincíale
overheldsínstanties, universiteiten en bedrijven in Canada. Het idee

van een werkbezoek aan Canada kreeg vorm in mel 1982 toen er in
Nairobi tijdens een conferentÍe van UNEP (United Nations Environmental

Programe) een ontmoeting plaatsvond tussen de toenrnalÍge deputy

mÍnister of the Environment Canada en de toennalige Staatssecretaris
voor de Volksgezondhei.d en de Milieuhygiëne. Bij dÍe gelegenheid werd

de wenselÍjkheld van een uitwissellng van ervarl-ngen in de praktijk
met m.e.r. besproken. Het doel van het werkbezoek van de V0mer hras te

leren van de ervarj.ngen fn Canada sedert 1973 op zowel federaal a1s op

provínciaal niveau met onafhankelijke advisering en toetsing.
De concLusies en aanbevelingen, dÍe uit het werkbezoek zijn

voortgekomen zijn samengevat in biJlage 3 bij dit jaarverslag. Zíj
zijn ontleend aan het verslag dat de VC¡rer uitbracht over het

hTerkbezoek. Deze conclusíes en aanbevel-lngen bevatten

aandachtspunten, die van beJ-ang kunnen zijn bij de verdere
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gewtJd aan mogelijke toekornstige ontwikkelingen van m.e.r. en de ro1

van de VCmer daarbij. In een vlertaL bíjlagen is inforrnatie opgenomen

die gebrulkt kan worden ter ondersteunl-ng van de hoofdtekst van het

verslag.

3. OVERZICHT VAN DE I{ERKZAAMHEDEN VAN DE VCMET

3. l. Adviezen

Gedurende de periode van verslaglegglng is de VCmer verzocht

advfezen uit te brengen ten behoeve van een vijftal ( interiur)

beleidsprojecten. Deze advíezer^ zíjn:

- Advies voor richtlijnen MER Oeververbinding ten vlesten van

Rotterdam, uitgebracht op I aprll 1982 aan de Minister van Verkeer

en Waterstêat.

- Advies voor richtlijnen MER Grevelfngenmeer zout of zoet'

uitgebracht op 6 juli L982 aan de Minlster van Verkeer en

llaterstaat.
- Advles voor richtlijnen MER grootschalige kustl-ocatie voor de

Berging van baggerspecle uit het benedenrivierengebled, uitgebracht

op 15 novenber 1982 aan de Minister van Verkeer en l,Iaterstaat.

- Advl-es voor richtlljnen MER Woningboun¡locatie Amsterdam-Níeuw Oostt

uitgebracht op 9 juni 1983 aan het College van Burgemeester en

I,Iethouders van de gemeente Ansterdan.

- Aanvullende aanbevelingen. voor de inhoud van het milieu-
invloedenrapport inzake de gasontzwavellngsinstallatie bij
Ennen(MIR - Emmen), opgesteld op 4 mei 1983.

- Tussentijdsoordeel over het MIR-Emmenr uftgebrachE op 22 junl 1983.

- Eindoordeel over het MIR-Emmen, ultgebracht op 24 augustus 1983.

Bij de eerste víer van voornoemde advlezen ging het om adviezen

voor richtlljnen van MER-en zoals bedoeld ln artikel 4lm, eerste 1id

van het onttrerp van wet. De laatste drÍe advi.ezen werden opgesteld'

prinair op verzoek van het CoJ-lege van Burgemeester en Wethouders van
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van het milieu en van de aktiviteit.en waarover een MER wordt genaakt.

Het ledenaantal is vrij groot, ond¿t het niet nogelíjk Ís steeds

dezel-fde leden in te schakelen; dit net het oog op de verscheidenheld

aan aktiviteiten, de verwachte aantallen m.e.r.ts die zul-len worden

uitgevoerd en de mogelijke betrokkenheid van indlviduele deskundigen

bij bepaal.de aktiviteíten rrraardoor zíj niet a1s onafhankelijk
beschouwd kunnen r¡orden. De VCmer wordt ondersteund door een

secretarÍaat. EÍnd 1983 bestaat het secretariaat uít drie
medewerkers: een secretarj.s (drs. J.J. Scholten), een plaatsvervangend

secretarLs (ir. R.I. Seijffers) en een administratief meder¿erkster

(urej. C. SmÍt). Sinds augustus 1983 is drs. A.W.J. van Schaik a1s

tijdelijk wetenschappelijk medewerker van het RijksÍnstituut voor

Natuurbeheer gedurende een periode van three jaar gedetacheerd bij de

VCner voor 4 werkdagen per r^reek. De VCmer is gehuisvest Ín een

afdeling van het RijksÍnstituut voor de Volksgezondheid en

MÍlieuhygiëne (RIVM) te Utrecht. De 1Ígging in het midden van het
land is van praktÍsch belang voor het functioneren van de commissle.

Het RIVM stelt het secretariaat van de VCMer in de gelegenheid gebruik
te maken van verschillende facilÍteiten van het instituuÈ, zoals

bibllotheek, repro-afdeling, postbezorging en dergelijke.

Het aanstellingsbesluÍt van de VCner stelt dat de commissie een

Jaarverslag uÍtbrengt aan de Minísters die eerste veranthToordelíjkheid

dragen voor het wetsontwerp inzake m.e.r. Het presidium van de VCner

hras aan het einde van Lg82 van oordeel dat de opstelling van een

jaarverslag over 1982 nlet zo zínvol was, gelet op het beperkte aantal
adviezen dat de commissj-e op dat tijdstip ú/as gevraagd uit te brengen.

In plaats daarvan werd een ttOverzicht van de werkzaanheden van de

VCner in de periode 15 december 1981 tot 3l december 1982t'opgesteld.
Dat document was passief openbaar. Het onderhavige docr¡ment Ís
derhalve het eerste volledige jaarverslag van de commissie. Het omvat

de gehele periode vanaf datum van haar lnstelling op 15 decenber 1981

tot aan het eínde van 1983.

Dit jaarverslag is zodanlg opgesteld, dat na een kort overzicht
van de feÍtel-ijke werkzaanheden van de VCmer het accent is bepaald op

een evaluatie van de ervaringen van de VCner met. de uitvoeríng van

m.e.r. tijdens het ínterirnbeleid. Daarna wordt een korte beschouwing
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2. INLEIDING

0p 2l rnei 1981 werd het onthrerp van Wet tot uitbreiding van de

ü/et aLgemene bepalíngen milieuhygÍëne (Regelen net betrekking tot
rnilieu-effecËrapportage) bij de Tweede Kaner ingediend. Ter

voorberefdÍng van de definitíeve wettelijke regeling werd

overeenkomstig de l¡tens van de Tweede Kamer - besloten vanaf deze datum

een interinbeleid ínzake nilieu-effectrapPortage (m.e.r.) te voeren.

Tijdens het lnterimbeleid wordt gehandeld alsof het üIetsonthrerp

wetskracht heeft. Op deze wÍjze kan het onttrerp van wet 1n de

praktíjk worden getoetst en kan nader inzi.cht worden verkregen in de

nogeltjke wijzen van uÍtvoering. In het kader van het interinbeleid
r¡¡erd op 15 december 1981 per besluit DGMH/B/nr. 347L7 de Voorlopige

Commissíe voor de mÍlÍeu-effectrapportage (VCmer) gelnstalleerd door

de toenmalige Staatssecretarissen van Volksgezondheld en Milieuhygiëne

(Vtlt) en van Cultuur, Recreatle en Maatschappeltjk werk (CRM), urevrouw

mr. J.J. Lambers-Hacquebard en de heer H.A. de Boer. Bij haar

installaÈÍe kreeg <le VCmer tot taak 1n de gevallen dle zijn aangehrezen

door de l"linisters van V&M en CRM (of hun opvolgers) tÍjdens het

interÍnbeleid, in overeenstemning met het betreffende bevoegde gezag,

dat bevoegd gezag van advÍes te dienen met betrekkÍng tot:
a) rtchtlijnen ínzake de inhoud van een op te stell-en urilieu-
effectrapport (MER) - artikel 4lm, eerste lÍd van het ontwerp van rdet

inzake m.e.r. b) de lnhoud van een opgesteLd MER - artikel 4l¡v van

het wetsontr^/erp.

De VCrner best.aat uit een groeP van 107 deskundÍgen (zie bÍjlage
1). Zti staat onder leÍding van een voorzitter en twee

plaatsvervangende voorzltters, te e/eten dr. J. Spaander, prof. dr. I{.

Maas en prof. dr. J.I.S. Zonneveld. De voorzltter is voor lr5 dag in
de week voor de VCurer werkzaam, terwijl de plaatsvervangende

voorzÍtters ieder I dag in de week zich lnzetten voor de VCner. De

voorzÍtter of èèn van beide plaatsvervangende voorzitters vervul-len

het voorzltterschap van de werkgroepen voor de afzonderlijke
projecten. De leden van de VCmer zijn deskundig op het gebled van de

beschriJvlng, de bescherming en de verontreiniging en de aantasting


