
iì'.izt'.t'\s,;ilj lçij
Cornmissie voor de

mi i ¡eu-ef f 0ctrapportage

BIBLIOT}"IEEK

Poslbus 2345,3500 GH UTRËCHT

M I LIEU EFFECTRAPPCRTAGE

34
JAARVERSLAG VAN DE
COMMISSIE
VOOR DE MILIEU-
EFFECTRAPPORTAGE
OVER HET JAAR 1987

Mrnrstene van Volkshursvestrng Rurmtel¡ke Ordenrng en Mrlreubeheer

Mrnrstene van Landbouw en Vtssenl



Publikatie van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.
Copyright: @ 1988, Staatsdrukkerij- en
Uitgeverij bedrijf / Distributiecentrum
Overheidspublikaties, rs-Gravenhage:
Verkoopprijs f 22,50.
tsBN 90 346 1657 6

DOP-uitgaven zijn schriftelijk te bestellen bij

Staatsuitgeverij/ DOP
Postbus 20014
2500 EA's-GRAVENHAGE

onder vermelding van bestelnummer of ISBN en .,.
een duidelijk af leveringsadres.

Een volledig overzicht van bi¡ het DOP verkri¡gbare
titels kunt u schrifteli¡k aanvragen.

Een liist van eêrder in deze reeks verschenen
uitgaven treft u aan op het omslag van deze
publikatie.



JAARVERSLAG VAI.I DE COMMISSIE VOOR DE

M I L IEU-EFFECTRAPPORTAGE

OVER TTET JAAR 1987

Utrecht, 31 meÍ 1988





er
commissie voor de mil¡eu-effectrapportage

Aan de Mínister van Landbouw
en Vísserij,
ír. G.J.M. Braks,
Postbus 20401
2500 EK rs-GRAVENHAGE

uw kenmerk uw brief

onderwerp
Jaarverslag van de CommissÍe m.e.r.

Aan de Minister van Volkshuisvesting,
RuÍmtelijke Ordening en Mllíeubeheer,
drs. E.H.T.M. Níjpels,
Postbus 20951
2500 EZ |s-GRAVENHAGE

ons kenmerk

u38ó-88/sf./js/ß.a
utrecht,

3l mei 1988

dr. H. Cohen,
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In overeenstemming met artikeL 77 b van de l{et tot uitbreiding van de l{et al-
gemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot milíeu-effectrap-
portage) heeft het presidíum van de Commíssíe voor de milieu-effect,rapportage
(Commissíe m.e.r.) het genoegen U hierbíj het jaarverslag over 1987 aan te
bíeden.

In het afgelopen jaar trad op I september het Besluit milieu-effectrapportage
Ín werking. Daarmee is een eÍnde gekomen aan het interÍmbelefd inzake milieu-
effectrapportage (m.e.r. ) en aen het vríjwillige karakter van de toepassing
van m.e.r. DÍt kwam tot uÍting Ín het, aantal uítgebrachte advÍezen in 1987.
Dit aantal bedroeg 35 tegenover 6 tot 7 Ín de voorafgaande jaren. Daarbij
gingen in 1987 32 nieuwe m.e.r.rs van start.. Dit aantal ligt aanzÍenlijk hoger
dan het aantal van cÍrca I2r5 (+ 5), genoemd in de Nota van ToelichtÍnS bij
het Besluit, mi1 ieu-ef fectrapportage.

Overeenkomstíg de afspraak met Uw ambtenare¡ zal dit jaarverslag kunnen worden
gepublÍceerd in de MER-reeks als nr.34.

"-.c
A$^-

drs. J.J. Scholten,
secretaris.

Secretariaat :

Correspondentieadres
Mariaplaats 3ll, 3511 LH Utrecht, Telefoon 030 - 33 14 43
Postbus 2345, 3500 GH Utrecht, Telefax 030 - 33 12 95
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I SAMENVATTING

Aantallen advÍezen: termiínen v adviserine

De commissÍe bracht ín 1987 35 advíezen ult; bovendien startte ze met
de opsteJ.ling van e1f advÍezen, díe begin lggg worden uÍtgebracht.
De 35 advÍezen omvatten 28 advíezen voor ríchtlijnen, zes toetsingsad-
víezen en één advies over ontheffing van de m.e.r.-plícht.
Naar schattíng zaL de CommÍssie in 1988 ó0 tot, 80 adviezen uitbrengen.
De toename heeft te maken met:
. De invoeríng van de m.e.r.-plicht in 1987.

op 1 september ís het BesluÍt m.e.r. ín werking getreden, dat regelt
voor welke activiteíten en besluíten m.e.r. verplícht is.

' Een afname ín de gemiddelde periode tussen de vaststellíng van deríchtlijnen en de toetsing van het MER.

om Ín de toekomst overzicht te blijven houden, ís de commissie vanplan een database te ontwikkelen over de gang van zaken bÍj de projec-
ten waarover zíj advÍseert. Er ís híervoor een prototype ontwÍkkeld.

De commíssie heeft in 1987 vrijwel alle adviezen bínnen de gestelde
termÍJnen uitgebracht. rn enkele gevallen werd de termijn - met rede-
nen - met één à drie weken overschreden. In 1987 gebeurde het voor heteerst, dat m.e.r.rs startt,en tijdens de zomervakantie. De inspraakpe-
rÍode en de advÍestermíjn voor de commissÍe werden dan met enkele we-ken tot een maand verlengd. soms werd daarbíj de bekendmaking van destart van de procedure na enkele weken herhaald.
overigens zíjn ín 1987 ín een aantal gevallen de termíjnen voor hetvaststellen van de richtlijnen door het bevoegd gezag beduÍdend over-
schreden.

Behalve advíezen voor besluiten vraarvoor m.e.r. wettelíjk verplicht
Ís, heeft de Commissíe Ín het verslagjaar ook advíezen voorbereid ten
behoeve van het toetsingscrÍterium voot de ondergrondse opslag van ra-dÍoactÍef afvaT en over heL HELp-rapport voor de ruiLverkaveling Mel-
ders 7o.
Bij het, toetsíngscriterÍum wordt, een procedure gevolgd díe rÍjkt opm.e.r. Enkele HElP-rapporten over landinrichtingsprojecten worden door
de commíssíe "inhoudeTÍjk bezÍen Ín het licht van de crÍteria dÍe gel-
den Ín het kader van de n.e.r.il. Bij volgende adviezen over HELp-rap-porten zal worden getracht de m.e.r.-procedure sterker te benaderen
dan bij Melderslo het geval was.

Vooroverleg

op 28 julí 1987 werd het BesluÍt startnotitie gepublíceerd. Dit geeft
ín grote lijnen aan, welke gegevens een start,notítie ín e1k geval moet
bevatten.

rn L987 stond bij enkele projecten ter díscussíe wat, precies met de
voorgenomen act.ivíteít wordt beoogd of zou moeten worden beoogd. Bíj



m.e.r. voor provínciale afvalstoffenplannen bÍjvoorbeeld vroeg de Com-

míssíe het bevoegd gezag na te gaan hoe concreet en hoe bindend de
pLannen in het PAP moeten zLin. Dit heeft consequenties voor de mate
van detail in het MER. Over m.e.r. en provinciale beleídsplannen Ís
een verkennende notitíe bíJ het Jaarverslag gevoegd (bÍjlage 4).

AlternatÍeyen vormen het hart van m.e.r. De aard en het aantal alter-
natíeven verschillen van geval tot geval. In dit jaarverslag krijgen
het zogeheten nulalternatíef en het meest mílíeu-vriendelijke alterna-
tíef speciale aandacht. In het spreakgebruik worden deze alternatieven
soms met elkaar verctard. In dit jaarverslag ís getracht beÍde begríp-
pen nader te omschrijven.
De bedoelíng van het nuTalternatÍef ís in eerste instantie om een re-
ferentíe te hebben voor de mÍ1íeu-effecten van andere alternatÍeven.
Soms is het nulalternatíef een reële keuzemogelijkheid. Het omvat twee
elementen: de huidige situatie van invloeden en effecten èn de ontwik-
kelingen daarín, indíen noch de voorgenomen activíteit, noch de (ande-
re) alternatíeven worden uÍtgevoerd. Dat niet-uitvoeren wil immers
niet zeggen, dat de bestaande síÈuatie ongewijzígd blijft; soms zullen
er toch andere maatregelen rÍorden getroffen om bepaalde knelpunten op

te Lossen of werken externe ínvloeden door.
Het meest mÍLÍeu-vrÍendeTlJke alternatÍef is soms bÍj de start van een
m.e.r. al duídelíJk aan te wijzen. Vaker echter kan de Commíssie wel
een aantal bouwstenen voor dit alternatief aangeven maar dient het al-
ternatief later in de procedure nog concreter vorm te kriJgen.
Bij een concreet project vormen de precieze localísering, verdergaande
milíeubeschermende en kwaliteitsbevorderende maatregelen (eventueel
met de beste bestaande technieken) belangrijke bouwstenen voor dit al-
ternatíef. Bij m.e.r. op proJectnlveau kan het meest milieu-vriende-
lijk alternatief soms inhouden dat zuiveringsinstallaties' díe bÍj
nieuwe activiteiten worden aangebracht, ook bíj de bestaande Ínstalla-
ties worden gebruíkt. Zorn gecombíneerde toepassíng komt het mí1íeu-
rendement ten goede. Het opstellen van het meest mílieuvriendelijk a1-
ternatíef zal steeds rrmaatwerktr blíjven.

Ook de begrenzÍng van het studÍegebjed kan een discussíepunt ziJn. Dít
hangt, samen met de te beschouwen alternatieven (in welk gebied zijn
lokatíe-alternatieven redelijk) en met milíeu-effecten (ín welk gebíed
moeten de mílieu-effecten worden aangegeven).
Naarmate het studiegebíed meer natuurwaarde of natuurwetenschappelijke
lraarde heeft, vraagt de Cor¡missie een nau\rkeuriger inventarísatie van
de bestaande milieutoestand Ín haar richtlÍjnenadvÍes. Soms zal het
dan níet rnogelijk zíjn om alleen uit te gaan van al beschikbare gege-
vens en zal aanvultend veldonderzoek noodzakelíjk blíjken.

Ríchtl Íj nen

De door het bevoegd gezag gegeven richtlfjnen voor het MER kwamen ín
essentÍe vrÍjwel overeen met de advíezen van de Cornmissie. Het blijft
in deze fase van de procedure lastig om precÍes de gewenste mate vån
detait en nauwkeurÍgheid aan te geven voor de beschrÍjvingen van de

alternatieven en mílieu-effecten. De Commlssíe tracht prioríteíten aan
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te geven in haar advíezen. Vaak wordt pas tljdens het opstellen van
het MER precies duidelíjk, wat de gewenste mate van detaÍl is. De Com-
missíe acht het nuttig om ervaríngen op dit punt te evalueren voor het
verbeter.en van het geven van ríchtlijnen.

Aanvaardbaarheid en toetsíng

Het bevoegd gezag kan de Commissíe verzoeken om een voorlopíg oordeel
te geven over de aanvaardbaarheid van een MER. Deze mogelijkheÍd wordt
weinig gebruÍkt.

Bij de toetsíng van een MER baseert de Commíssie zícl:^ op de regel.s van
de l{abm en de richtlíjnen. I{aar de rÍchtlíjnen te vaag zijn op bepaal-
de punten grijpt de Commissie zonodig terug op haar advíes voor richt-
I íj nen.

Ook bíj de toetsing poogt de Commíssíe een duídeliJk onderscheid te
maken tussen hoofd- en biJzaken. Over leder MER werden opmerkíngen ge-
maakt. Vaak kunnen tekortkomingen worden opgevangen door nadere voor-
waarden of voorschriften te stellen biJ het definitieve besluít. Soms
is het nodig eerst aanvullende ínfo¡matie te verzamelen; het bevoegd
gezag dÍent daarover te besluiten. In enkele gevallen heeft het be-
voegd gezag besloten deze aanvullende informatíe ook ter vísie te leg-
gen en door de Commissíe te Laten toetsen; in andere gevallen is wel
nadere ínformatíe verzameld, maar Ís deze niet openbaar gemaakt.

Regelmatig blijken met name grondwaterhuíshoudkundige aspecten in
MERren voor verbeterÍng vatbaar. Ook de beschrijving van het meest
mílieu-vrÍendelíjke alternatíef is vaak niet optÍmaal.

Besluítvorming

Het jaarverslag gaat ín op de vraag, ín hoeverre m.e.r. tot nu toe
slaagt haar doelstellingen te verwezenlíjken. Hierbij worden als crÍ-
teria gebruíkt: 1) betere mílieu-Ínformatie i 2) minder ernstige
mílieu-effecten; 3) votwaardÍg meetellen mílieu-belang; 4) seríeus ne-
men inspraak; 5) verbetering nazorg; ó) beter acceptatie genomen be-
sluít; 7) optimaal mÍlÍeu-rendement.
De voorlopíge balans over vijf projecten ís, dat m.e.r. erin ís ge-
slaagd om het milieubelang een volwaardíge plaats naast andere be-
langen te geven in de besLuitvormÍng.

Daarnaast bleek m.e.r. ook zinvol:
. als voorbeeld voor de aanpak bÍj soortgelijke, niet-m.e.r.-p1íchtíge

proj ecten;
. doordat aanscherpíng van normen en critería wordt gestimuleerd;
. omdat er in de besluítvormÍng dwarsverbanden worden gelegd tussen

verschillende samenhangende besluiten.
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Evaluatie achteraf

De wet voorzlet in regels voor de nazorg bíJ m.e.r.-plichtige projec-
ten. Nazorg omvat:
. controle op de uítvoering van de actlviteít;
. controle op de emissíes, fysieke ingrepen en veranderingen in het

mí1 íeu ¡. varifícatíe van voorspellingen, evaluatie van toegepaste mílíeu-be-
schermende maatregelen;

. treffen van corrígerende maatregelen índien nodig;

. opzet,ten van een goede managementstructuur voor de nazorg.

uit de eerste ervaringen blijkt,, dat de ontwikkelÍng van een evalua-
tleparagraaf en van een programme voor de nazorg veel t.iJd vergt. Er
zou vroeg mee moeten worden begonnen.
Bovendien brijkt, dat steeds krÍtisch moet worden bekeken of er Ín de
praktíJk een (statístísch onderbouwde) eenduidfge oorzaak-gevolg-rela-
tie kan worden vastgesteld t.ussen de betrokken actívlt,eit en de
mí 1 íeu-ve randeringen.
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1.1 Summary

In this annual report the Commíssion for Envíronmental Impact Assess-
ment ín the Netherlands presents an overvíew of its activities duríng
1987. ft aLso gíves observatíons on some practícal íssues in environ-
mental Ímpact assessment (EIA).

During 1987 the commíssion Íssued 35 advÍsory reports. The 35 reports
consísted of 28 advíces on guíde1ines, ó advices on t,he review of En-
vironmental rmpact statements (Ersrs) and I advíce regardíng a request
for exemption of the duty to prepare an EIS.
It Ís estimat,ed that ín 1988 the Commission wÍlL issue about 60 advÍ-
ces. This Íncrease is due to:
- the 1egal obligatíon to carry out ErA, whích came into force I sep-

tember 1987;
- a decrease in the average length of the period for drafting an ErS.

The commission is developing a computerÍzed dat,abase for facts andfíndíngs of índlvidual ErArs to maintain an overvíew of the many on-going ErArs and to detect general trends ín procedures and in the
impact of EIA on the decision-makíng process.

rn 1987 the commissÍon was agaín able to produce íts advÍces most,rywit'hÍn the tight time-limits which are legally prescribed. rn a few
Ínstances there were slight delays of one to three weeks whích v¡ere
mostly due t,o the summer and ChrÍstmas holidays.
In cert,ain cases the competent authoritíes exceeded the Iegal tÍme-1í-mit,s for establíshment. of the guídelÍnes with períods of several
months.

Besídes advíces on activlties for whtch ErA Ís compulsory, the commis-
sÍon also advised in an ErA-like procedure for t,he development of cri-teria to review the dísposal of radíoactive waste Ín geological forma-tíons. she also advised on an evaruation report about a land consoLÍ-dat'íon plan. ErA Ís not compulsory for land consolídatÍon plans. How-ever, the commíssíon has been asked to review certaín evaluation re-ports about, land consolidatíon plans whÍch have specÍal sÍgníficance
wíth regard to nature conservatíon.

Scopfng

rn July 1987 an Admínistratíve order came into force wfth general pro-
visíons on the content of the note ln aid of the scopÍng. such notesare prepared by the proponent,, for publícatíon at the start of an ErA.

rn 1987 the precise objectíves of some proposed actÍvities were thesubject of discussÍon. For instance, in the preparatíon of províncial
waste management plans Ít Ís Ímportant to know how bíndÍng such a plan
ís intended to be for the subsequent implementatÍon of projects suchas landfí1ls and waste íncinerator plants. This ínfluences the levelof detaíI ín the Ímpact, analysfs.
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In an annex to the annual report some specific informatíon ís presen-
ted (in dutch) on EIA for provincial waste management plans.

Alternatives are the core of EIA. This annual rePort pays specíal at-
t,ention to the t'no-go alternativerr(the zero alternative) and to the
alternative offerÍng the best prospects of protecting the environment.
Tloe no-go alternatÍve is prímarily meant as reference level for the
environmental Ímpacts of the other alternatíves. In some cases thÍs
'rdo-nothing alt,ernatívert can be a real optíon. The reLevant existing
state of the envíronment and the relevant agents (human actions, natu-
ral processes) exerting ínfluence on it as well as the resulting auto-
nomous developments make up thÍs reference leve1. The exístíng state
can be described with accuracy. It ís far more díffícult to índícate
the impacts of the autonomous developments, occurríng when the pro-
posed activÍty would not be carried out. Thís can only be done wíth a

considerable degree of uncertaínty.

Sometimes the alternatÍve offering the best prospects of protecting
the envíronment can already be assigned at the begÍnning of the EIA
procedure. More often the CommissÍon can only propose a number of use-
ful elements for this alternatíve. During the drafting of the EIS thís
alternative must assume a defínÍtive shape, made to measure. fn pro-
jects which are at the level of implementation elements for thÍs al-
ternatíve can be found in the best location, ín mÍtigation measures
(best technicat means and clean technologies), in measures promotíng
(natural) quality etc.

Sometimes the extent of the study area comes up for discussion during
the scoping. The extent of the study aree can depend on the question
which alternatíves will have to be consídered specifically.
In proportion with the environmental values of the study arear the
Commíssíon asks for different degrees of accuracy in the inventory of
the exístíng state of the envíronment. Sometímes, this requÍres the
executÍon of additÍona1 basellne (field) studíes.

Guidel ínes

The competent authorities concerned adopted the maJor and essential
parts of the advices of the Commission in theír guídeJ.Ínes for the
EfS I s.
In this stage of the process it stfll remains diffícult to assígn the
desírable Ievel of detail and accuracy of the predictíons in the EIS
of the envíronmental effects.

Acceptance and review

The Commissíon.attempts to make a clear divisíon ín matters of primary
or secondary Ímportance in her review of an EIS. Untíl now every EIS
under revíew received crítícal remarks, However, often shortcomíngs

ó



can be compensated by íntegrating special condltlons in the final de-
císíons (í.e. lícences).
In several cases the Commíssion índlcated the necessíty to gather ad-
ditional informatÍon. In a few ínstances the authorities decided to
adopt thÍs advíce and published the additíonal ínformation for another
revíew by the public and the Commisslon.

In L987, major shortcomings in several EISrs \rere noted in the de-
scriptions of geohydrological aspects, the predictíon of impacts on
ground and surface water and ín the alternative offering the best
prospects of protectíng the environment.

Dec is Íon-making

this annual report presents some prelÍminary conclusions concerning
the impact of EIA on the decision-making process in the Netherlands on
the basis of those fíve EIA proJects for which fínal decisions have
been made. In the prelimÍnary assessment, the following criteria were
applíed: quality of the envíronmental information, degree and extent
of envíronmental impacts, ful1 account of the environmental aspects
and of public particípation, åcceptance of the decisions, programmíng
of rrmonitoringrr and environmental effícíency. The preliminary balance
over 5 projects ís clearly positive as they demonstrated a construc-
tive Ínfluence by the EIA procedure on the decísÍon-making process.

Monitoring

The legal regulatÍons on EIA contain a sectíon about the so-called mo-
nítoríng or post project (development) analysis.
First experíences show that the development of a monitoríng program
requires much time. It is also essential that, before actually star-
tíng the monitoríng of specifíc aspects of the environment, Ít must be
determíned that a statistically sound relatíonshíp can be established
between the agents related to the relevant project and actual changes
ín the envíronment.
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2 INLEIDING

Drie dagen nadat op 10 mei 1986 de m.e.r.-regelíng als onderdeel van
de Ilet algemene bepalingen mirieuhygíëne (I{abm) van kracht. werd, werd
de commÍssÍe voor de Milieu-effectrapportage geinstalleerd - verder
met. commissíe aangeduíd. Daarmee werd een període van 4lz. jaar afgeslo-
ten, waarín nog sprake was ven de voorlopige commissie voor de mÍlieu-
e f fect rapportage .

Het Besluit milieu-effectrapportage, een Algemene Maatregel van Be-
stuur, die aangeeft voor welke actíviteíten en besluiten de m.e.r.-
procedure verplícht is, is ín het verslagjaar Ín mei l9g7 Ín het
staatsblad (278) verschenen. Dit besluít ís op I september l9g7 in
werking getreden. Daarmee is tevens de wettelÍjke rn.e.r.-regeling vor-
ledíg van kracht geworden. In de werklast van de Commíssíe was duide-
lijk merkbaar, dat al Ín de eerste helft van 1987 sterk werd geantici-
peerd op deze inwerkíngtredíng. Tussen I januari 1987 en I september
1987 gÍngen l7 níeuwe m.e.r.rs van start. rn de laatste víer maanden
van 1987 gÍngen vervolgens 15 níeuwe m.e.r. rs van start.

Een beknopt overzÍcht van de uitgebrachte adviezen en andere werkzaam-
heden in het verslagjaar wordt in hoofdstuk 3 gegeven. Hoofdstuk 4 be-
vat een evaluatíe van de ervarÍngen ín 1987, waarbÍj zonodÍg wordt ge-
refereerd aan voorafgaande jaren. specÍale aandacht krijgt het onder-
werp toetsing van mílieu-effectrapporten en de rol van m.e.r. bíj de
besluitvorming. rn de hoofdstukken 5, ó en 7 wordt aandacht geschonken
aan respectíevelÍjk gebleken leemten in kennís, tijdrimíeten en loop-
tÍjden bij m.e.r. en toekomstige ontwikkelÍngen betreffende m.e.r. en
de ro1 van de Commíssíe daarbíj.
rn de bijlagen zijn opgenomen: de samenstellÍng van de commíssie en de
bezett.ing van het secretaríaat (bijlage l), een overzícht van de standvan zaken van lopende en afgeronde m.e.r.-projecten (bijlage 2), een
korte typeríng van alle m.e.r.-projecten (bijlage 3), een notitÍe ovêr
m.e.r. en provinciale afvalstoffenplannen (bÍj1age 4) en een overzicht
van de tot I januari 1988 verschenen publicaties van de (voorlopÍge)
Commíssíe (bijlage 5).

OVERZICHT VAN DE I{ERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE

Advíezen

Aan het eínde van 1987 had de commissie in totaal 5g advíezen uitge-
bracht: van 1982 t,ot en met 1984 elk jaar 3, zowel in l9g5 als in 19g6
7 advÍezen en in 1987 35 advÍezen. De advíezen zijn onder te verdelen
ín 43 adviezen voor richtríjnen, l4 toetsingsadvíezen en I advíes over
een verzoek om ontheffÍng van de m.e.r.-p1ícht. over 5 projecten is
inmiddels de besluítvormíng afgerond. voor deze projecten is een beeld
verkregen van de betekenis van de adviezen voor de besluitvorming. Het
betreft:
' De groot,schalíge berging van baggerspecíe uit het benedenrívíerenge-

bied bij de Maasvlakte (slufterdam), die op 24 september l9g7 offí-
ciëe1 in gebruik Ís genomen.

. De keuze tussen een zout of zoet Grevelíngenmeer.

3

3
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TABEL l. ÆVIEZEN Vm R|ÈIILIJNEN ln 1987.

Aangegev€n ls marroor fþt t[R rcrdt opgæteld en nanner en aan wle lBt advles is uitgebraút.
Tussen tnak.¡es ls vermeld hoe de m.e.r. ln dlt Jaarverslag verder srordt aarçpdlld en rnot rclk nunmer dit ær-
respondeert ln de lnterne lectadnlnlstratle bll ds Comlssls (zls ook blllaæ 3).

- 457 op Tlaldpren (Voorss thrr{lltldelilrg) : 12 Jartnrl 1987 : Mlnlster van Verkeer en llaterstaat (457 ilal-
ùeren; l3l)

- Cornpagniesoefenterreln GlrlGlss lþlde : 12 ianuarl 1987 : Staatssecretarls van Defensie (C0T Glrkelse hel-

@ 107)

- Rljksïeg 16 bij Rotterdam (0versdrle - Krallrçsepleln) : 15 Jantnrl 1987 : lilinister van Verke€r en lïater-

staat; (416 Rottordam; 132)

- Eerheltboefentorreln "De lhar" : 18 maart 1987 : Staatssecrotarls van lþfensle (E0t DC-]þÀr; 129)

- Kanpeer- en mtersportcsrtrm "Bro€kortìavrì", op 23 ærl l |987:Getne€ntebesturen van Stede Broec en Venhuizen

(qtqqketrnys¡; tls)
- Strandvlakte l.trulden : 29 aprll 1987 : Burgøneester en ïsthou&rs van Velsen (Strandvlakte I'lrulden: 105)

- Plan voor ds verïljdorlrìg van aJlverlngssllb Zuld-flolland :10 Jml 1987 : Gedeg¡teerde Staten van Zuld-llol-
land (Sllbplan ZulGllolland; lß)

- lntegrale afvalverrcrklng stadsgpHest 's-tþrtog0rbos$ : 10 Jul 1987 : Gederutærde Staten van lbord-Bra-

bant (AfvalverrcrklrU tþn Boæh; 136)

- l¡rer-9 kolencsìtrale te Geertruldonb€rg : 1 Jull 1987 : Ged€ÊJteerde Staten van |borG8rabant (Amer-9 cen-

trale;139)
- Stonnvlood(srlng Nlilt€ ïateru€g : 30 Jtnl 1987 : tlnlster van Vsrkosr en llaterstaat (SfK fatqrcg; 142)

- Cmtralo afvalstortplaats Nljet¡aske-iloord : 14 Jull 1987 : Ge@utoords Staten van Frlesland (Afvalstort

NlJdnske;130)
- Hemvreg-S kolmc€rìtrale te Amsterdam op 21 aq¡.¡strs 1987 : Ge@¡teerde Staten van ìloord-llolland (Helnïeq-8

c€ntrals;135)
- Parilols tnrzlenlrg afvalstofferplan provlncle Flevolarìd (lokatlekaze kolenrsststoffenberglrg Flevocêntra-

als : 2l auglFtus 1987 : Gedeputærde Staten van Flevoland @; 145)

- lþgesnslfþldsspoorlljn Parljs-Erwsel-Karlen/A¡mterdam : 28 aqrctrc 1987 : Illnlster van Verke€r en Ïlater-
staat (t6L; 141)

- Provlrnlaal afvalstoffefplan ìloorúSrabant : 28 aqustts 1987 I Ge@¡toorde Statsn van lloord-Brabant (PAP

Brabant; 140)

- Verbrandlng atlverlngssl lb 0ost-Erabant op 29 septeËor 1987 : Gsþqlt€orde Staten van NoorG8rabant (SliÞ
verbrand lrg hst-Erabant; 1¡18)

- Zoutmterlozlrìg ln vsrbarìd met de aanleg van cavênns voor de opslag van aardgas : 8 oktober '1987 : lllnls-
tsr van Verkesr Üì lhterstaat (Za¡tlozlngren; 149)

- Provlrnlaal afvalstofferplan ìhord-tlolland : 9 oktober 1987 : Gedeg¡teerde Staten van iloorú*þlland (Pg

t{oord-fþlland 146)

- Nota oppervlaktedelfstoffenwlmlrg wateren lJsselrnorgebled 19891$}8 : 16 c¡ktcrþer 1987 : lllnister van Ver-

keor m llaterstaat (htgrondlngen lJsselmeer; 157)

- Berglrg op de thasvlakto van afvalstoffen ult lBt drlorl@roces blj TDF Tlof lrB B.V. : ?2 crktober 1987:

Hlnlster van VolkSrulsvestlrg, RulmtellJke 0rdenlrg m ltllleúdnor (afval Tlof lne; 143)

- Grmdmterwlmlrg AlblasserÍilaard en Vljflresrenland€n : $ oktober '1987 : GedegJteerde Staten van Zuld-Hol-

land (GrondnaterHlml Alb lass6r[aard r54)

- lntegraa rþlaal afvalstofferplan Drentlre : $ cf<tober 1987 : Ge&puteorde Staten van Drentfìs (P¡Lprov

DrentlB; I13)
-Ufb-iãl¡ing-natu¡rpark "De Eftellrg": 6 mvmb€r 1987 r Gemeentsraad van Loon o Zand (Eftellng; 144)

- Afvalverrcrklrgslokatle "tþ lhrsen" : 4 december 1987 : Gedeputeerde Staten van 0verlJssel (¡fva!9ry9f!]!g
Zrclle; 153)

- llaterbdìeer Veerse Lleer : 3 decenter 1987 : lllnlster van Verkeer en llaterstaat (l{aterb$eer Veorss ìrþer;

160)

- Reglmaal mtgrondlrçnplan Noordzee : 3 decenùer 1987 : Mlnlster van Verkeer en llaterstaat ((htgrmdlngen

Noorüoo; 158)

- Ultbreldlrg stortplaats lþersteeg te Golderlnalssn : 1l cþceñer 1987 : Gederuteerde Staten van Gelderland

(Afva lstort Gs lderllla lson; 155)

- Keersluls te Ranspol : lSdeceflùer 1987 : Mlnlster van Verkeêr en llaterstaat (Keersluls Ranspol: lô1)
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Een aardgasontzwavelíngsÍnstallatíe van de Nederlandse Aardolíe
Maatschappij (NAM) biJ Ernmen (gasontzwaveling Emmen). Deze installa-
Lie zal ín meÍ 1988 volledig ln gebruík worden genomen.
Een luchtscheidingsinstallatie en compressie- en gasmengstatíon van
de Gasunie bij Vilsteren (Ommen) asme station Ommen . Deze in-
stallatíes zullen ín 1988 operationeel zíjn.

. De deponíe voor chemÍsch afval van de C2-categorie op de Maasvlakte
(Cr-deponie). De bouw van deze deponíe start in begÍn 1988.

Daarnaast wachten enkele projecten op een spoedige besluítvormíng zo-
als: een tweede oeververbinding ten nesten van Rotterdam (lweede Bene-
luxtunnel of Blankenburgtunnel: Benelux- lanken tunnel en een
stormvloedkering in de NÍeuwe lJaterweg ( SVK lùaterwe )

Bij de 35 advíezen uítgebracht Ín 1987 gaat het om 28 adviezen voor
richtlijnen (zÍe tabel l), zes toetsingsadviezen en één advies omtrent
verzoek om ontheffing van m.e.r.-pIÍcht (zie tabel 2).

TABEL 2. overlç m.e.r.-advlezen ln 1987.

Aangegeven ls marvoor fþt mR ls opgosteld €n rmrrì€or €n aan ïle tpt advles ls uitgobradt.
Tussen haakjes ls vermeld hoe de m.e.r. ln dlt Jaarverslag verder rcrdt aam€ùld en met rclk n"mer dlt cor-
respondeert ln de intsrne Drolectadninistratle bl I de Coil¡lllssle (216 ook bljlaoe 3)

TOETSINGSADVIEZEN:
- ProJectmta4ÆR oeververblndlng ten HÞsten van Rotterdam : 5 Jannrl ]987 : lllnlster van Verkesr €n llatsr-

staat (Bene lux-Æ larkerftrgttmeh 101 )
- MER afvalberglrg Mldden-lJssel : l8 aprll 1987 : Raad van fìet cettest illdd€rFlJssel (Afvalborglrg Mlrtlen-

lJssel; l 17)

- lrlER ultbreld¡rìg LLrchthaven Zultl-Llnburg : 1 septenber 1987 : lllnlster van Verke€r m llaterstaat (Vllegveld
Zuid-Llrburg; 120)

- MER bevelliging benalenrlvlermgebled tegen stortnvlo€d€n : I deceròer 1987 : lllnlster van Vsrke€r en llater-
staat (SVK llaterweg; 142)

- l'{ER Aner-9 kolernentrale te Geertrulderùerg : 11 decflb€r'1987 : Ge@utesrde Staten van lloord-Erabant (A-
lnsr I centrale; 139)

- l¡[R kaflpeer- en watersportc€ntrm Bro€kerfìavdt

luizen (Eroekerhaven; 1 18)

18 decenÈor 1987 : gemeentebesturon van Stsd€ Broec en Ven-

ADVIES OVER VERZOTK ONTHEFFING II.E.R.-PLICHT:
- Advles over verzo€k orn mtfìeff lng van do plldrt tot ultvo€rlng van ntlllzu-effectrapportago vær de golfbaan

Rulgoord (Getneente Haarlermerllede-Spaarnnoude) : 4 decenber 1987 : Illnlster van Volksfr.llsvestlng, Rulmte-
lljke 0rdming ên }lilleü$esr en ds lllnlster van LanôouT en Vlss€rlJ ((htheff lng golfbaan Rulgpord; 1ô4).

Naast deze uitgebrachte adviezen maakte de CommÍssie ín 1987 een aan-
vang met:
de adviezen voor richtlijnen voor:

het MER 430/Recreatieplas Maanderbroek A30 aanderbroek Ede pro-
jectnr.147)
het MER golfbaan De Utrecht te HÍlvarenbeek ( g olfbaan De Utrecht;
projectnr. fóó)
het MER Groot recycling Heí1oo (stortplaats Heí1oo projectnr. ló3)
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het MER tlesterschelde oeververbÍnding (I{OV; proj ect.nr. t l4)
het MER golfbaan Lochem (golfbaan Lochem projectnr. fó8)
het MER afvalverwerking sinstallatíe Amsterdam-Itest (AVI-West Ams ter-
dam; projectnr. f65)

en de toetsíngsadviezen:
. over het lokatiegebonden MER verwerking en opslag van radíoactíef

afval ( opslas radioact,íef afval II ; projectnr. f23)
. over het MER strandvlakte lJmuiden

nr.130)
strandvlakte IJmuiden ; project-

over het MER baanverlengíng luchthaven Eelde (vIíegveld Eelde ; pro-
jectnr.125)

Deze adviezen zullen begin 1988 worden uÍtgebracht..

Eerder genoemde adviezen werden alle vastgesteld met algemene instem-
ming van de leden van de betrokken werkgroepen en in het, algemeen uít-
gebracht bÍnnen de door de wet gestelde termiJnen (zie ook ó).

Behalve bij de advisering voor projecten die de m.e.r.-procedure door-
lopen, was de CommíssÍe in het verslagjaar ook betrokken bÍj de op-
stellíng van advíezen voor andere projecten zònder toepassing van
m.e.r. Het gaat om het toetsÍngscrÍterium voor de ondergrondse opber-
ging van radíoactÍef afval (TOR) en het toetsingsrapport van het Her-
zíeníng Evaluatíe Landínrichtíngs-Projecten (HELP)-rapport van de
ruílverkaveJ.ing Melderslo (HELP-Melderslo ).
Bij het roR werd een procedure gevolgd díe gelÍjkenis vertoont met de
procedure voor toepassÍng van m.e.r. De Commissie is verzocht eerst
advÍes uit te brengen over het eventueel nog uit te voeren aanvullend
onderzoek t,er onderbouwÍng van het toetsingscrÍterium en naderhand het
opgestelde toetsingscríterium te beoordelen op Juistheíd en volledig-
heíd van de daarin aanwezige mílieu-aspecten.
Bij de opstellíng van haar advíes heeft de commissie kennis genomen
van alle via het MÍnisterie van Volkshuísvesting, RuÍmtelijke Ordeníng
en Milieubeheer (vRoM) ontvangen advíezen, commentaren en opmerkingen,
díe zowel schriftelíjk als mondelÍng tÍjdens twee hoorzittÍngen te
utrecht en Groningen in oktober 1987 werden gemaakt op een zogeheten -
Bas isnot Ít Íe.
In december 1987 besloot de Mínister van VROM naar aanleídíng van krí-
tíek geuit door ínsprekers de Basisnotítíe bij t.e stellen en weer ter
visie te leggen tíjdens een nÍeuwe íngelaste fase.
Het advies van de Commissíe dat waarschÍjnlijk eind januari 1988 wordt
uitgebracht, zal in eerste aanleg worden gebruikt voor de bijstelling
van de BasisnotitÍe.
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De toetsing van HElP-rapporten vloeit voort uít de aanvaardíng door de
Tweede Kamer van de motfe-van NoordIl]. Deze behelst. dat landínrich-
tingsprojecten buíten de werkingssfeer van de m.e.r. worden gebracht,
omdat de HELP-rapportage de aangewezen methode is om de milíeu-effec-
ten bij landínrichtíngsprojecten te beschrÍjven. In het kader van de
evaluatíe van de wettelijke m.e.r.-regeling ís de commissie verzocht
de HElP-repporten "inhoudeTÍjk te bezien in het 1Ícht van de crlteria
die daarvoor in het kader van de n.e.r. geldenn 12). De Evaluatie*
commíssíe llabm zal "de toepassing van de HELP-nethode Ín het kader van
de landinrÍcht,ingsprocedure bezien tegen de achtergrond van de doel-
stellÍngen van de ø.e.r. zoals vemoord in de considerans van de wet-
telijke m.e.r.-regelÍngn. De resultaten van beíde onderzoekingen kun-
nen een rol spelen bíj de herzíening van het Besluit mí1íeu-effectrap-
portage in 1990.
De CommÍssíe m.e.r. heeft het voornemen de HELP-rapporten te gaan
toetsen van alle landinrichtÍngsprojecten die votdoen aan de volgende
críterÍa:
' ze betreffen de meest belangrijke weidevogelgebÍeden, meest waarde-

volle beekdalen of maken deel uit van een grote landschapseenheid en. ze bereiken vóór 1990 het stadíum van voorontwerpplan.

rn 1987 ís als eerste het HElP-rapport van het voorontwerpplan ruil-
verkavel ing Me lderslo getoetst.
Er is allereerst een toetsingskader opgesteld dat qua vorm en ínhoud
vergerijkbaar is aan een advies voor ríchtlijnen Ín een wettelijke
m.e.r.-procedure. Dít interne toetsingskader is gebruikt, bíj de beoor-
delíng van het HElP-rapport Me1derslo.
Bij de toetsÍng van het HElP-rapport bleek dat het rapport op een vrij
groot aantal punten onvoldoende informat,ie bevatte.
Zo míste de commíssie een beschrijving van de art,ernatieven en een sy-
stematÍsche beschrijving van het bestaande milieu van het gebÍed. voor
dít laatste was er, naar de mening van de commíssíe, wel vordoende ba-
sismateriaal aanwezig. De beschriJving van de gevolgen van het mí1íeu
vertoonde op verschÍ1lende plaatsen lacunes en \ras over het geheel ge-
nomen te algemeen van karakter.
In een bíj1age bij het toetsingsrapport zÍJn de algemene verschillen
t,ussen HELP en m. e. r. weergegeven.

Voor het
Oost, ís in
bes loten.

volgende landÍnrichtingsprojekt, de ruilverkavel ing Rossum-
overleg met de Landínrichtingsdienst tot een experíment

De Commissie heeft in het naJaar van 1987 een aantal aanbe-

I
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 168f4 nr. 32.
Tweede Kamer ló814 nr. 37 en een Brief van de Miníster van Landbouw en
Visserij aan de Evaluatíecommissíe l{abm van 28 Juli 198ó (NMF/M-86-
2360).
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velingen opgesteld voor de inhoud van dít HElP-rapport. Deze aanbeve-
1íngen, die het karakter ven een advies voor richtlijnen hebben, zul-
Ien door de LandínríchtíngsdÍenst worden gebruíkt bij het opstellen
van het betreffende HELP-rapport. De HELP-toetsing za1 hÍerdoor ster-
ker de m.e.r.-procedure kunnen benaderen, waardoor de conclusíes over
de verschí1len en overeenkomsten tussen HELP en m.e.r. wellicht scher-
per naar voren kunnen komen. De toetsing van het HElP-rapport Rossum-
Oost door de Cornmissíe wordt Ín het najaar 1988 verwacht.
In de komende jaren zullen er nog enkele adviezen fnzake HElP-rappor-
ten volgen.

3.2 Overíge werkzaamheden en contacten

Door leden van het presídíum en het secretaríaat zÍjn díverse bÍjdra-
gen geleverd aan cursussen, voorlÍchtingsbíjeenkomsten, semínars e.d.,
te weten:
. Cursus m.e.r. voor de Ínspectíes milíeuhygiëne op ll maart 1987 in

Utrecht.
. Voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers van de provincie Gelder-

land over m.e.r. op 19 maart 1987.
. llorkshop over op te stellen Handleiding m.e.r. op 15 meí 1987 te

Utrecht.
. Internatíonale llorkshop on Impact Assessment van de Internatíonal

Association for Impact Assessment op Barbados van 3l mei tot en met
4 juni 1987.

. Internatíonal l{orkshop on the Role of Envíronmental Impact Assess-
ment in the Decisíon-making Process Ín Heidelberg van 19 tot 2l au-
gustus 1987.

. Congres over m.e.r. in Rotterdam op 17 september 1987

. Task Force on Post Project Analysis (evaluatíe/nazorg) van de Uníted
Nations Economic CornmÍssíon for Europe (IINECE) ín l{arschau van l7
18 september 1987.

. International ITNECE seminar om Environmental Impact Assessment in
lfarschau van 21 tot en met 25 september 1987.

. VoorlichtÍngsbijeenkomst voor medewerkers van de provincie Overijs-
sel op 30 september 1987.

. Cursus mi1Íeukunde van de Universitaire BeroepsopleÍdÍng Mí1Íeukunde
t,e Amsterdam op 27 oktober 1987.

. Voorlíchtíngsbíjeenkomst voor Provinciale Planologische CommissÍe
Noord-Holland te Haarlem op 5 november 1987.

. Cursus m.e.r. van Geoplan op 9 november 1987.

. StudÍedag MER/Províncíes, díscussÍe op werkníveau op 2ó november
1987, georganiseerd door advÍesbureau DHV.

Voorts werden ínlichtÍngen verstrekt en het archief beschikbaar ge-
steld aan de EvaluatíecommÍssie lfabm met het oog op de evaluatíe van
de wettelÍjke m. e. r. -regelíng.

Op 2l meÍ 1987 is informatie gegeven aan medewerkers van de IIVP
melstelle an der Universität Dortmund over m.e.r. ín Nederland

Sam-
en de
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rol van onafhankelíjke deskundigen daarbíj. Over dezelfde onderwerpen
is ín oktober 1987 schríftelijke ínformatíe verschaft aan de inspec-
teur-generaal van de AdmínÍstratÍe voor RuímtelÍjke Ordening en Leef-
milíeu van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel.

Tenslotte Ís er met de Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB)
contact geweest over de advísering van beíde Commissies bij m.e.r.-
projecten met betrekking tot de vergunningverlenÍng voor grondwater-
onttrekkingen.
In de Grondwaterwet ís een advÍserende rol toebedeeld aan de TCGB bij
deze vergunnÍngverlening. De TCGB beweegt zich vooral op het terrein
van de schade díe het gevolg kan zijn van grondwaterwínnÍng, waaronder
ook schade aan natuur en landschap.
In de advíseríng door de TCGB en de Commissie m.e.r. kan daardoor 1n-
houdelíjk overlap ontstaan. Ook ís er een praktijk gegroeid waarín de
TCGB door bevoegd gezag (College van Gedeputeerde Staten) gevraagd
wordt de ínspraakresultaten op de vergunningaanvragen te bundelen en
te toetsen. Het grote verschil tussen de advÍsering van de TCGB tot nu
toe en de Commissie m.e.r. ls terug te voeren op de mogelijkheden die
de m.e.r.-procedure bíedt om alternatíeven voor de voorgenomen actfvi-
teít te doen uitwerken.
Bij de m. e. r grondwaterwínning Alblasserwaard heeft de prov!.nc 1e
Zuid-Holland zowel aan de Commíssíe m.e.r. als aan de TCGB een advíes
voor de ríchtlijnen gevraagd. De gang van zaken ín de toetsíngsfase ís
nog een open zaak.

ERVARINGEN VAN DE COMMISSIE TIJDENS HET VERSLAGJAAR

Dít hoofdstuk is íngedeeld aan de hand van de verschillende stappen
van het m.e.r.-proces.

4.L Startnotit.íe en voorinformatie

Bíj het begin van de m.e.r.-procedure \rordt een zogeheten startnotltie
ter ínzage gelegd. Met het BesluÍt startnotitie mÍlieu-effectrapporta-
ge ven 28 juli 1987 is uítvoering gegeven aan artíkel 4lb, zesde 1íd
van de l{abm. Het besluit geeft in grote lljnen aan welke gegevens een
startnotitie ín elk geval díent te bevatten.
De st,artnotitie dient een goed begríp van het voornemen te verschaffen
ten behoeve van het vooroverleg. Met de tot nu toe gepubliceerde
startnotitíes is men daar vrij goed ín geslaagd.
Regelmatíg wordt het secretariaat van de Commissie gevraagd informeel
comnentaar te leveren op een concept-versíe van de startnotitie. De

indruk is, dat deze wijze van meedenken als nuttíg wordt ervaren. In
een aantal gevallen konden ook suggesties worden gegeven over onder
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meer de wijze van bekendmakíng van het voornemen. Deze vraagbaakfunc-
tíe kan sedert eÍnd 1987 gedeeltelijk worden overgenomen door de Hand-
leiding mi1íeu-effectrapportaee [3 ].

BíJ de m.e.r. Amer-9 centrale gíng de bekendmaking van de start van de
m.e.r. nÍet vergezeld van het ter Ínzage leggen van informatie over
het voornemen. Pas later, tijdens het vooroverleg in het kader van
m.e.r. kwam van de ínitÍatiefnemer ÍnformatÍe beschÍkbaar. Deze gang
van zaken is niet bevorderlíjk voor het (t.ijdíg) verkríjgen van opmer-
kingen en advÍezen voor de Ínhoud van het MER.
Nu het eerdergenoemde besLuít startnotítie m.e.r. van kracht ís, za1
dít verschÍjnser zich waarschíjnrijk níet meer voor doen (zie ook 6).

4.2 Samenste I I ínc van werkgroepen

Nu er ervaríng is opgedaan met het opsterlen van adviezen voor bepaal-
de typen projecten, ís er een tendens om met kleínere werkgroepen te
werken. Voor niet-íngewlkkelde projecten worden werkgroepen geformeerd
van één tot vier deskundigen naast de voorzítter. Alleen complexe pro-
jecten, zoals ToR, worden nog behandeld door grote werkgroepen van zes
tot negen deskundígen.

4.3 Vooroverl e en Ínhoud van het MER

4.3. 1. Algemeen

steeds weer blfJkt, dat bestuurliJke duídetijkheíd bíj de start van de
procedure één van de betangrfJkste elementen Ís voor het. welslagen van
de m.e.r. Als de bevoegdheden van de betrokken overheden, de status
van het besluít en de bereldheid tot, medewerking van andere overheden
onvoldoende zijn verkend, dan blijven deze onduidelíjkheden de proce-
dure belasten.
Zo werd in het geval van de m.e.r. voor de deelprojecten rijksweg A30/
recreatieplas Maanderbroek bi-j Ede na de start van de m.e.r. pas ge-
heel duidelíjk dat de Mlníster van Verkeer en lfaterstaat als rrmede be-
voegd gezagtr moest worden aangemerkt, naast de colleges van B en !I van
Ede en Barneveld.

BiJ de ß.e.r. afval TÍofine was er in het begin onduldelijkheid over
wie bÍj dit project de initÍatÍefnemer zou moeten zíJn. Het gaat om
afval dat vríjkomt bij een nÍeuw produktieproces bij rDF TiofÍne B.v.
Het voornemen ís dít afval te storten op de deponie van de verwerking
Bedrijfsafvalstoffen op de Maasvlakte (vBM). Aanvankelíjk werd er van
uÍtgegaan dat VBM als de vergunninghouder van de deponíe en beoogd

Deze handleíding wordt uitgegeven door KonínklÍJke vermande B.v. in
Lelystad (ISBN 90-ó040-853-5).
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vergunníngaanvrager voor het storten van TÍofine-afval ínitiatíefnemer
bíj de tr¡ê.r. moest zÍjn. Na de start van de m.e.r. ís dit gecorrí-
geerd. De producent van het afval Ís de inítíatiefnemer en maker van
het MER.

Bij de m.e.r. kolenrest,stoffen Flevoland is voor het eerst artíkel 4l

4.3 .2

1

1

lid I van de l{abm[4] toegepast in die zin, dat een partículiere
nítiat,iefnemer (N.v. EPON) het MER zat maken ten behoeve van de even-

tuele bíjste11Íng van een provincíaaI plan.
Een dergelijke constructíe ís lat,er onder meer ook toegepast bij de
m.e.r.rs EftelÍng en golfbaan De utrecht. Daarbij maakten de initia-
tíefnemers het MER ten behoeve van de besluitvorming over een wíjzi-
gíng van een bestemmingsplan.
Een andere constructÍe ís gevolgd voor de m.e.r. rs Broekerhaven en
strandvlakte Umuiden; daar hebben de colleges van B&V de rol van Ínl-tiatÍefnemer op zÍch genomen, terwíjr het gaat om bestemmingsplanwíj-
zigingen, waarvoor part,icurieren een ÍnitiatÍef hebben ingedÍend.
Ook het project, IJOV is biJzonder omdat er Índírect partículíere iní-tiatieven bíj betrokken zijn. omdat twee werkmaatschappíjen voorstel-
len hebben gedaan voor de aanleg en exploÍtatie van een lfov, is deprovíncie Zeeland ats ínítiatlefnemer op gaan treden bij deze m.e.r.

DoeI en probleemstelling

ook in díL verslagjaar deden zích bij een aantal m.e.r.rs discussies
voor over trat met de voorgenomen activiteÍt wordt
líjk voorbeeld vormde de m.e.r. afvalverwerkÍns Den

beoogd.
Bosch.

Een duide-
De start

van deze m.e.r. ten behoe
een aantal andere keuzen
was de keuze van de lokat
bestond er onduidelijkhei

ve van de vergunningverleníng 1íep vooruit op
op het niveau van het provÍnciaal plan. Zo
íe voor de installaties nog een open vraag en
d over de relatíe van het, voornemen tot het

t4l

provinciale afvalstoffenplan. Dit pran wordt momenteel - ook metm.e.r. - voorbereÍd. Het pAp kan behoudens voor de ptaatsbepalfng ooknog een referentíekader scheppen voor de gewenste verwerkÍngscapací-
teít van de installaties.
volgens de commissie dient er voor deze m.e.r. voor een vergunníngver-
lening ook lokatíespecÍfíeke Ínformatíe te komen. rndíen de pr"-i"r"plaats nog níet bekend ís, dan moet het MER lokatíespecifieke milíeu-
ínformatÍe bevatten voor de verschfrlende lokatÍes die op het tíjdstip
van de vergunníngaanvragen nog in beeld zíjn. De defínítíeve keuze van

Dit luidt: In gevallen waarÍn een besTuÍt bÍj de voorbereÍdLng waarvan
een øÍlieu-effectrapport moet worden gemaakt, wordt genomen op verzoek -aJ dan nÍet gedaan Íngevolge een wetteTÍjk voorschrift - van degene die
de betrokken activit,eit onderneemt, maakt. deze het mÍlieu-effectrap-
port. n
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de lokatÍe kan ín dat geval mede op basís van deze mílíeu-Ínformatie
in het MER worden gedaan.
Inmíddels is duídetijk, dat dít voornemen in zijn oorspronkelíjke vorm
waarschijnlíjk níet verder zal worden ontwíkkeld. Dit. komt ondermeer
omdat het voornÈmen van een te geringe verwerkíngscapacíteít van de

ínstalLatíe uitgaat. Híermee wordt dan voor het eerst een m.e.r.-pro-
cedure níet afgerond, omdat er geen beslult, over het oorspronkelijke
ínitiatíef zal worden genomen.

In de adviezen voor richt,lijnen voor de MERten voor het slibpLan Zuid-
HolLand en de provÍncial.e a alstof f enpLannen Noord-Brabant. Noord-
Holland en Drenthe heeft de CommÍssie erop aangedrongen duídelijkheÍd
te verschaffen over het karakter van de daarin te nemen beslissingen
en de mate van bindendheid die deze beslíssíngen hebben voor alle be-
trokken partijen: de provincie zel-f., de samenwerkingsgebieden, de ge-
meenten, de (particuliere) afvalbedrijven en de burgers.
De mate van concreetheid waarmee bijvoorbeeld methoden van en lokaties
voor afvalverwerking Ín het plan zullen worden vastgelegd, zal mede de

mate van detail ín het bijbehorende MER beïnvloeden. Ook Ís ín al deze
gevallen aangedrongen op aandacht voor de relatie met de verwerking
van andere afvaLstoffencategoríeën dan die in het betreffende plan
worden behandeld en op aandacht voor afvalstromen naar en vanuit ande-
re provincíes. In bíjlage 4 wordt nader Íngegaan op de aanpak van
m.e.r. bij provinciale afvalstoffenplannen.

Bíj het project HSL ís de m.e.r. bedoeld voor een combinatie van twee
besluitvormingsprocedures op verschillend beleidsniveau. Enerzíjds
heeft de m.e.r. betrekking op de planologische kernbeslíssÍng over een
mogelíjk aan te leggen hogesnelheldslijn, anderzljds gaat het om de
procedure voor de vaststelling van het tracé. 0p het eerste nÍveau is
vooral de vraag aan de orde naar de wenselÍjkheÍd van een HSL, mede in
relatíe met andere vervoers\riizen. Op het tweede níveau komen vooral
de milÍeugevolgen van mogelijke tracés aan de orde.
De Commissíe heeft fn haar advíes voor rícntlijnen in het bijzonder
aandacht gevraagd voor het doel van de HSL; welke knelpunten worden
opgelost en welke ontwikkelÍng van het openbaar vervoer wordt nage-
streefd.
De beantwoording van deze vragen is van belang omdat het vígerende
Structuurschema verkeer en vervoer niet voorziet in de spoedÍge aanleg
van de HSL. Dat wil zeggen dat aanleg van de HSL nog niet ís afgelrogen
ten opzichte van alternatieven en is beoordeeld op zíjn consequenties
voor de bestaande infrastructuur.

Ook bij de srondwaterwinn Alblasserwaard beweegt de m. e zÍch opr
t\üee niveaus. Er Ís sprake van een MER in twee stapPen en van een ge-
faseerde besluítvormíng. Provinciale Staten van Zuíd-Holland hebben er
bij Gedeputeerde Staten oP aangedrongen ook de lokatiekeuze (niet
m. e. r. -plichtig), die aan de vergunnÍngverlening (we1 m. e. r. -p1íchtig)
vooraf gaat, biJ de m.e.r. te betrekken.
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Tíjdens de opstellíng van het MER komt er nu een keuzemoment ten aen-
zien van de vraag voor welke Lokatíes daadwerkelíjk een vergunning zal
worden aangevraagd. De CommÍssíe heeft Ín haar advíes voor ríchtlíjnen
aanbevolen voor een aantal lokaties tegelíjk een vergunníng aan te
vragen, opdat ook de lokatiekeuze onderhevig ís aan inspraak en ge-
schiedt (mede) op basis van het MER.

Bij de voorgenomen uitbreídíng van het natuurpark de Efteling vallen
delen van het park, zoals de golfbaan en het wandelbos, bÍnnen een
Grote Eenheid Natuurgebíed (GEN) díe ís aangegeven in het Structuur-
schema natuur- en landschapsbehoud. De Commissie heeft voorgesteld in
zorn geval des te nadrukkelijker de maatschappelijke noodzaak van (de-
ze delen van) het project aan te geven.

4.3.3 ALt,ernatíeven en varianten

Alternatíeven vormen het hart van de m.e.r.-procedure, zo Ís herhaal-
delíjk gesteld. In heÈ jaarverslag over 1986 is de toÈ nu toe gebrui-
kelijke terminoLogie voor de verschil1ende typen alternatíeven verdui-
delijkt.
De aard en omvang van de in aanmerkíng te nemen alternatíeven ver-
schíllen van geval tot geval-.

Ook ín 1987 bleek weer, dat ín het bijzonder het zogenoemde "nulal-
ternatief" en het nmeest miTieuvrÍendelijke alternatieft' tot ver-
warring en afbakeníngs(definítíe)problemen aanleiding geven.
Het zogenoemde Itnulalternatiefrt omvat de relevante ontwikkelingen díe
plaatsvinden aIs de voorgenomen actívíteit noch de andere alt,ernatie-
ven zullen worden uítgevoerd. Het meest milieuvriendelijke alternatief
Ís het alternatíef waarbíj de beste bestaande mogelijkheden ter be-
schermíng van het mílieu worden toegepast (in de zin van artíket 4I j,
derde lid van de l{abm). Ten onrechte worden beide begríppen Ín het
spraakgebruík soms als identiek beschouwd.

De term ItnulalternatÍef rr is een in de praktijk t,ot nu toe vaak gebe-
zígd begríp. In de wettelijke regels met betrekkÍng tot m.e.r. komt
deze term niet voor; wel bíjvoorbeeld in de Memorie van Toelích-
t.ing[5].
De bedoelíng van het trnulalternatiefrr is in eerst,e instantíe om een
referentíe (blanco) te hebben voor de milÍeu-effecten van de voorgeno-
men actíviteít en de (andere) alternatieven. Voor zorn referentie Ís
een scherp beeld nodig van de huidÍge sÍtuatíe alsook een beeld van de
Ínvloed van menselíjke actÍviteiten en natuurlijke processen in het
studiegebied als het project níet wordt uÍtgevoerd.

t5l Tweede Kamer, zittíng 1980-1981, ló814, nr. 3 (p. 38, 42).
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Dat nÍet-uítvoeren wÍ1 immers niet zeggen, dat de bestaande sítuatÍe
ongewíjzigd blijft; vaak zullen er toch andere maatregelen worden ge-
troffen bÍjvoorbeeld om bepaalde knelpunten op te lossen.
In de praktijk van m.e.r. is de huídige situatie veeIal goed te be-
schr{ven, hoewel de gewenste mate van det,aíl van deze beschrÍjvingen
nog wel eens discussÍepunt ls (zle 4.4). Het Ís veel moeÍlíjker om aan
te geven wat de autonome ontwikkeling zal zíjn. Een voorspellÍng daar-
van bevat meestal veel onzekerheden. De invloeden van het project ver-
vangende, indirecte maatregelen en van externe actívlteiten, bestaande
en kenbare toekomstige ontwíkkelingen (nÍeuwe bronnen en fysíeke in-
grepen, saneringen e.d.) zijn gewoonweg moeilijk nauwkeuríg te kwantí-
f ice ren.

Het niet doorgaan van de voorgenomen actíviteÍt of de (andere) alter-
natieven kan in bepaalde gevallen een reële keuzemogelijkheid zÍJn bij
de besluÍtvorming.
BÍJ een (provínciaal) beleÍdsplan houdt dft bíjvoorbeeld de voortzet-
tíng van het best,aande beleid 1n. BIJ de keuze tussen een zout of zoet
Grevelingenmeer, is bijvoorbeeld voor het handhaven van de bestaande
situat,íe (een zout Grevelingenmeer) gekozen.
In andere gevallen is het niet doorgaan van de voorgenomen activiteÍt
of de (andere) alternatieven geen reëe1 alt,ernatÍef omdat de noodzaak
van het project groot is of kan worden aangetoond dat het project voor
het milieu aanvaardbaar dan wel ecologisch inpasbaar is.

De realíteÍtswaarde van het niet doorgaan ven een project hangt ook af
van de precieze doelstelling van het project.
Bij de m.e.r. A57 lcheren ís het bijvoorbeeld vooralsnog de vraag
wat de rfJksoverheid en de provincÍe Zeeland beogen met de weg ín ver-
band met de gewenste ontwíkkelíngsrichting voor Walcheren. Indien het
gaat om een verdere openlegging van ltalcheren met de mogelíjkheíd van
een goede verbinding tussen het Rotterdamse havengebied en Míddelburg,
VlíssÍngen en het Sloegebied is het voortbestaan van de bestaande si-
tuatie geen reëel alternatief. Het alternatief níet aanleggen kan
daarentegen wel als reëel worden beschouwd, als het gaat om de handha-
víng van de huídige bereíkbaarheíd van lfalcheren, waarbij de Dammenweg
(het deel van de 457 tussen Brielle en Vrouwenpolder) hoofdzakelíjk
voor recreatief verkeer Ís bedoeld.

Bíj de m.e.r. COT Gínkelse Heide doet zich de volgende díscussíe voor.
In het Structuurschema mÍlitaire terreínen (SMT) ís een reserverÍng
voor het gebied Gfnkelse Heide a1s compagníesoefenterreÍn opgenomen.
Daarmee is volgens het Ministeríe van Defensie de besluítvorming over
de betreffende lokatíekeuze afgerond. In de startnotitie heeft de ini-
tÍatíefnemer echter het voornemen ultgesproken het nterreÍn zo ln te
rÍchten, te gebruiken en te beheren dat zoveel mogelljk rekenÍng wordt
gehouden met de aamrezige (nÍlieu- en natuur-) waarden van het ge-
bledn. Dat deze waarden ín grote mate aanwezíg zíjn, Ís op voorhand
duíde1íjk.
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In haar advíes voor ríchtlÍjnen heeft de ConmíssÍe gesteld dat het MER
zou kunnen aantonen dat, strikte toepassing van een dergeliJke milíeu-
beschermende aanpak en aanwÍjzing van een aantal deelgebÍeden díe níet
actÍef voor oefenÍngen gebrutkt zouden mogen worden de praktische
bruíkbaarheíd van het oefenterreín ernstig zou kunnen belemmeren.
Tezíjnertíjd zaL het MER duiderijkheid moeten verschaffen over dít
spanningsveld tussen enerzÍjds militaire oefentechnísche eisen, díe
gelden voor de lnrichtfng en het gebrufk van een oefenterrefn, en an-
derzÍjds de wens natuur en milieu zo weiníg mogelíjk schade te berok-
kenen. rndien uit het MER blfjkt, dat de inrichting en het gebrulk van
het cor de milíeu-doelstellingen niet of slecht haalt, dan komt het
niet doorgaan van de voorgenomen actíviteit als een reëel te beschou-
\ùen alternatief ín beeld. om deze duÍdelijkheid te helpen verkríJgen
heeft de cornmíssíe vríj gedetailleerde aanbevelingen gedaan voor de
uÍtvoering van verschillende mílieu- en natuurinvent,arisaties 1n het
st'udíegebíed. Die aanbevelingen zfjn door Defensie ín de vastgestelde
rÍchtlijnen overgenomen (zÍe ook par. 4.3.ó).

ook het neest miTieu-vriendeTÍJke alternatíef geeft. ín de praktiJk
nogal eens Ínterpretatieproblemen. Steeds zal moeten worden getracht
ín een MER dit alternatief als een duÍdel.ijk herkenbaar alternatief te
presenteren, dat kan worden vergeleken met de andere alternatíeven.
volgens artÍker 4l j l1d 3 van de tfabm moet dit alternatief Ín ieder
geval volwaardig Ín het MER worden beschreven. rn de tot nu toe ge-
toetste MER'en blijkt dít regelmatlg niet het geval te zijn (zie ook
4.7).
Soms is dít alternatíef op voorhand, al bij de start. van de m.e.r.,
als zodanig aan te wlJzen. BíJ de m.e.r. zoutlozingen b lJ voorbeeld
rfJkt het meest milleu-vriendelíJke arternatlef te kunnen worden be-
reikt door bÍjvoorbeeld verwerking van het pekelwater door AKZO Delf-
zíjL.
Meest,al echter zal het meest milieu-vrÍenderÍjke alternatief pas tfJ-
dens het opstellen van het MER nadere vorm kríjgen. Het wordt dan een
combinatÍe van doelsterlÍngs-r tokatie-, uitvoeilngs-r ínrichtíngs- en
beheersvaríant.en. Bíj een concreet project vormen vooral de precieze
localisering of terreínindeling, en waar nodfg en mogelljk een aantal
verdergaande mil ieu-beschermende en kwal íte itsbevorderende maatregelen
voor bepaalde uitworpen en fysieke ingrepen, belangrijke bouwstenen
voor dit alternatief. Bij een bereidsplan-MER is het veel moeilijker
aan te geven.

De Commíssie streeft ernaar in haar advÍezen voor ríchtlÍjnen reeds
een aantal bouwstenen voor dit alt,ernatíef te benoemen, veelal in aan-
vulllng op de plannen van de inítÍatfefnemer. Laatstgenoemde plannen
zíjn veelal gebaseerd op best uítvoerbare techníeken (rtbest prac-
ticable meansrr). Elementen van het meest milieuvriendelijke alterna-
tíef zíjn echter gebaseerd op beste bestaande technieken (r'best tech-
nícal meanstt ) .

Deze best bestaande technieken dienen in het concrete geval wel rede-
líjkerwíjs ln beschouwíng te nemen te ziJn. fn de praktijk treedt hier
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vaak een spanningsveld op tussen wat haalbaar Ís en wat !ûenselíjk zou
kunnen zljn.
Om beter te kunnen beoordelen hoever men met deze beste bestaande
technieken ln een specifÍek geval zou moeten gaan en wat de realí-
teítswaarde van bepaalde alternatíeven/varÍanten is, ís het wenselijk
ín een MER meer aandacht te besteden aan de kosten en baten respectíe-
velíjk mÍ1íeurendement van de beschouwde alternatieven/variantent
waaronder de aanvullende mí1íeu-beschermende maatregelen.
In het kader van m.e.r. is het niet verplicht kostenaspecten in een
MER te beschrijven. Reeds in vorige jaarverslagen Ís echter geconsta-
teerd, dat het ontbreken van een globale maar duidelíjke' Iíefst een
gespecificeerde, kostenparagraaf bij de beoordeling van dÍt alterna-
tief in een MER vaak als een ernstíg gemís wordt ondervonden.

Blj de opstelling van het advies voor ríchtlijnen voor het MER Veerse
Meer kwam de Co¡nmissÍe tot de algemeen geldende conclusÍe, dat als het
meest milieuvrlendelíjke alternatief moet worden gezien het alterna-
tief dat het meest mi1íeuvríende1íJk ís van all.e alternatieven, na
toepassing van de beste daarvoor in aanmerkíng komende mogelÍjkheden
ter bescherming van het milleu blJ al deze alternatieven, m.a.w. het
beste van de beste, opgebouwd uit de meest mílíeuvríendelijke (rele-
vante) bouwstenen.

Over de ínterpretatíe en de uitwerking van het meest milieu-vriende-
lijke alternatíef Ís het laatste woord nog níet gesproken. Het zal bíj
íedere specifieke m.e.r. ín elk geval om ilmaatwerkrt gaan.

4.3.4 Afbakening van studiegebied

Naast de keuze van de redelfJkerwijs te beschouwen alternatleven ls in
het vooroverleg (en later) soms ook de begrenzing van het studíegebÍed
een discussiepunt.
In het Jaarverslag 1986 ís reeds íngegaan op de kwestÍe in hoeverre
bij het vIÍegveld Zuíd-Límburg het MER ook effecten dient te beschrij-
ven van geluídsníveaus lager dan 35 Kosteneenheden (dus ín een groter
studiegebied). Dezelfde krcestíe doet zích voor bij de m.e.r. vlÍegveld
Eelde. In de paragrafen 4.7 en 4.8 zaL híerop nog worden teruggekomen.

De keuze van het studíegebÍed houdt ook vaak verband met de redelij-
kerwíjs te beschouwen alternatíeven.
In het advíes voor ríchtlijnen voor de ínhoud van het MER keersluís
Ramspol heeft de Commlssie voorgesteld ook het gebied ín en om Kampen
tot het studiegebied te laten behoren, omdat ook dÍt gebíed van de
IJssel- en Vecht,delta onder ínvloed kan staan van het water uit het
IJsselmeer, het Zwarte lfater, de Vecht en de lJssel. Dít houdt verband
met ín hoeverre de lokatfevariant Ketelbrug voor deze keersluls/storm-
vloedkeríng tot een zodanige reductíe van de waterstanden en daarmee
samenhangende dÍjkversterking kan leiden, dat deze lokatie ook als een
reëel alternatÍef kan worden aangemerkt.
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Bíj de m. e. r. EOT De Haar doet zích een soortgelijke sltuatie voor. In
het overleg over het SMT ís door de Minister van Defensle aan de ge-
meente BeÍlen toegezegd dat een zo noordelÍjk mogelijke ligging van
het mílitaire oefenterrein zal worden nagestreefd. BiJ een noordelÍjke
situeríng van het EOT (en van de voorgenomen zandwinníng) bestaat er
echter een groter rísico, dat via geohydrologische relatÍes tussen het
st,udíegebied en het hoogveenreservaat lJÍtterveld en het stroomdalland-
schap rrDe Drentsche Aa" laatstgenoemde gebíeden worden aangetast.
De Commíssíe heeft derhalve geadviseerd het studíegebied in zuidelijke
richtÍng uit te breíden. Ook heeft de Commíssíe gedetailleerde aanbe-
velingen gedaan over het te verrÍchten geohydrologische onderzoek om

de effecten van de verschillende inrichtÍngs- en lokatlevarianten te
kunnen bepalen. Op grond van ínspraakreacties en het advies van de
Commissie ís ín de vastgestelde ríchtlíjnen het studiegebíed zowel in
noordelijke als ín zuídelijke rÍchtíng uítgebreid.

Bíj de m. e. r . A57 ltalcheren heeft de Commissie een tracébundel voorge-
steld in de 1íjn Vrouwenpolder-ZanddÍjk-Veerseweg-Arnemuiden Zuíd-
lJest, die níet in de startnotit,ie werd vermeld. De Commissie is van
mening, dat binnen deze tracébundel een tracé gevonden zou kunnen wor-
den dat doorsnijding van uÍtgestrekte poelgronden en aantasting van
karakteristieke dorpsgezichten zou kunnen vermíjden. In de richtlijnen
ís deze suggestÍe overgenomen. Hierdoor wordt ook het studiegebied in
oostelijke ríchting uitgebreÍd.

4.3.5. Genomen en te nemen besluiten

Omdat m.e.r. nog maar sínds kort wettelijk verplfcht ís, kan het voor-
komen, dat er met m.e.r. voor concrete projecten of plannen gestart
wordt, terwíj1 in een eerder (beleíds)stadíum reeds bepaalde keuzen
zònder m.e.r. zijn gemaakt die bepaalde soorten (doelstellings-, loka-
tie-)alternatieven uitsluíten of beperken. DÍt probleem zal afnemen
zodra beleidsplannen ook m.e.r. ondergaan hebben. Dit speelt bljvoor-
beeld bij m.e.r.rs voor afvalven¡erkíngsinstallaties die ín relatíe
staan met een provinciaal afvalstoffenplan.
Er zal echter een aantal categoríeën van operationele besluiten bliJ-
ven bestaan waarbij het beleidsplanníveau niet m.e.r.-plíchtig Ís. In
zulke gevallen zal het voorkomen dat, vragen over het doel en de pro-
bleemstelling van een concreet m.e.r.-proJect worden gesteld waar de
betreffende ínitiatÍefnemer niet geheel de Juíst,e lnstantie voor Ís.
Het ís dan de taak van bevoegd gezag díe informatie te verschaffen.
Deze problematlek speelde in het verslagjaar ondermeer bij de m.e.r.ts
ontgrondingen IJsselmeer en ontgrondíngen Noordzee.
In de (ontwerp) landelijke beleidsnota "Gegrond ontgrondenrr (mei 1987)
Ís reeds de provinciale verdeelsleutel (met inbegrip van lJsselmeer en
Noordzee) voor de winnÍng van zand aan de orde geweest. Ook op de toe-
passíng van alternatíeve materialen en versterking van een zuíníg ge-
bruik of hergebruík Ís Ín deze nota íngegaan. Bij de betreffende
m.e.r. rs valt nu te bezien 1n hoeverre deze doelstellingsalternatíeven
redelijkerwíjs (nog) in beschouwíng zijn te nemen.
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De m.e.r.rs Amer-9 centrale en Hem'rseg-8 centrale hebben betrekking op
het, vergunningenniveau. Een aantar voor het mÍlíeu belangrijke beslís-
síngen over vestÍgÍngsplaatsen, brandstofkeuze en tijdstip ven ver-
vangfng of uitbreidtng zfJn al genomen in het Structuurschema electrí-
citeítsvoorziening l98l en Ín het Etectriciteftsplan 1987-L996. In het
advíes voor ríchtlíJnen voor belde kolencentrales heeft, de Commíssíe
gevraagd nog eens een schets te geven van deze eerdere besluitvorming
zoals dle in de loop der tlJd heeft plaatsgevonden en van de rol díe
mílieu-aspecten hebben gespeeld bij het, besluít de betreffende loka-
tíes aan te wijzen voor capaciteÍtsuitbrefding.

Bij het vooroverleg over de s aats N ehaske rÍchtte de inspraak
zíclr vooral op de afwezíghefd van lokatfe-alternatíeven ín de m.e.r.
De ínsprekenden trokken de waarde van m.e.r. in twÍjfel, omdat aLleen
ínrichtÍngsalternatíeven worden bestudeerd en beschreven. Het was hen
níet duidelijk geworden uit de startnotitíe en uít de voorlichting,
dat de lokatiekeuze zlch al had volt,rokken zònder toepassing van
m.e.r. Iùel werd door de t,oepassing van m.e.r. duidelijk dat alsnog een
andere lokatíe zou moeten worden overlrogen, als uít het MER mocht
blíjken dat realÍserÍng van de stortplaats op de voorgestelde lokatie
op ernstíge mÍlíeubezwaren zou stuÍten.

4.3.6 Bestaande mílieu-toestand en te verwachten ontwÍkkelíngen daarin

BÍj de m.e.r. COT Glnkelse heide heeft de CommÍssíe veel nÍeuw onder-
zoek voorgesteld naar de mílíeu-aspecten van de bestaande toestand.
Dít werd gedaan met het, oog op het bijzondere karakter van het studÍe-
gebied en de vele natuur- en natuurwetenschappelijke waarden van het
terrein 1n geomorfologisch, vegetatfekundig, faunlst,fsch, archeolo-
gisch en cultuurhístorisch opzicht.
De suggestie tot het doen van onderzoek dat ver uit gaat boven de ge-
middelde vraag naar onderzoek in advíezen voor richtlíjnen, is overge-
nomen door bevoegd gezag ín de vastgestelde rÍchttíjnen. Dlt onderzoek
zal dit MER duurder maken dan gemlddeld het geval is.

4.4 Vastst,ellins van de rfchtl ijnen

rn het verslagjaar werden voor ruim twíntig MERren de ríchtlijnen
vastgesteld door het bevoegde gezag.
De vastgestelde ríchtllJnen komen over het algemeen sterk overeen met
het advÍes voor de lnhoud van het MER door de commissíe. Dit geeft aan
welk gewícht wordt toegekend aan de advíezen voor richtlíjnen van de
Cor¡mfssie. Tevens houdt dlt ín dat de CornmÍssie telkens de inhoud van
haar adviezen zorgvuldÍg moet, afwegen.
BiJ de vaststellÍng van de rtchtlíjnen is steeds één van de aandachts-
punten welke alternatíeven redellJkerwijs (nog) ln beschourríng zijn te
nemen. BfJna even belangríjk ís de mate van detail waarín bepaalde
milieu-effect,en en milieu-beschermende maat,regelen beschreven zullen
moet,en worden.
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ook in het versl.agjaar bleek, dat de vastgesteLde richtríJnen srechts
hier en daar afweken van wat de Commíssie adviseerde als uit te werken
alternatieven. Daarbij gíng het niet om grote afwÍjkíngen. soms defÍ-
nieert het bevoegd gezag alternatieven/varíanten wat enger in de
richtlíjnen. Een enkele maal ís een voorgestelde varíant met redenen
omkleed weggelaten, omdat deze niet haalbaar wordt geacht. BiJ dit
laatste gaat het meestal om onderdelen van het zogeheten meest milieu-
vriendel Íj ke alternatief .

In paragraaf 4,3.3 is reeds naar voren gekomen, dat bij het m.e.r. COT
Gínke1 se heÍde het bevoegd Eezag de mogelijke interpretatíe van het
nulalternatief als een trredelijkerwijs te beschouwen alternatiefrr ven
de hand wees. DefensÍe stelde zich ín de ríchtlijnen op het st,andpunt
dat' het mogelÍjk moet zíjn het, terrein zodanÍg in te rícht,en volgens
oefentechnische eÍsen dat mtlieu en natuur toch ontzíen zullen worden.

Bij de m.e.r. Hemweg-8 centrale scherpt,e het bevoegd gezag in de vast-
gestelde ríchtliJnen een van de voorgestelde alternatieven aen. rn
haar advíes heeft, de commÍssie gevraagd in het MER aan te geven in
hoeverre kolenvergassíng als een redelíjk alternatief Ís te beschouwen
en ín hoeverre een gefaseerde bouw van een gerntegreerde kolenvergas-
síng-STEG-ínstallatie mogelÍjk is. rn de vastgestelde richtlíjnen
wordt explíciet gevraagd de kolenvergassing-sTEG- en de poederkoolcen-
trale als gelíjkwaardige alternatieven te behandelen.

ook bij de m.e.r. HSL zíjn de rlchtJ.íjnen vrijwel geheel conform het
advÍes van de Co¡nmissie vastgesteld. Behoudens de HSL alternatíeven
die reeds waren vermeld in de startnotitte heeft de Co¡¡mfssíe een al-
ternatíef voorgesteld waarín Rotterdam eÍndpunt van de HSL paríjs-
Brussel-Nederland wordt. Dit alternatÍef Ís door bevoegd gezag overge-
nomen. Een aantal alternatieven uit de startnotitíe is Ínmiddels afge-
va11en, omdat uít internationaal overleg over de HSL is voortgekomen
dat, bepaalde verbíndingen Ín België nÍet meer tot de reële mogelíjkhe-
den behoren.

Bíj de vaststellíng van de ríchtIíj nen voor het MER wa terbeheer Veerse
Meer trad een nieuw f enomeen op. De vastgestelde richtlijnen bestonden
uit de samenvattÍng van het advies van de commissie, zíj het iets bij-
gesteld op een dríetal punten. rn een begeleídende brief wordt ge-
steld ¡ ttÐaar uw advies geheel kon worden oveîgenomen, maakt. het deel
uÍt van de richtlÍjnen. aL7een de semenvattlng ven tN advies js jets
aangepastil.
rndien dit betekent dat het MER getoetst moet worden aan het gehele
advíes voor richt,líjnen van de Commlssie, de aangepaste samenvattíng
en de hoofdtekst, dan ís dft mogelíjk een zeer efficiënte gang var, za-
ken. Een voorbeeld dat navolgÍng kan verdienen.

Het blijft moeí1íjk in het ríchtlíjnenstadíum precies de gewenst,e mate
van detail aan te geven waarmee bepaal.de gegevens over de activÍteit
en milieu-effecten Ín het MER zouden moeten worden uitgewerkt. De com-
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míssie streeft ernaar, ook ten behoeve van de toetsÍng later, zo dui-
deliJk mogeliJk de mate van detail een te geven ín haar advíezen voor
richtlíJnen. DÍt doet zíJ ondermeer door aan te geven welke mílieu-as-
pecten prioríteit bij de uitwerking verdienen. Ook wordt bÍjvoorbeeld
vaak aangegeven welke onderwerpen (bíjzondere) aandacht verdÍenen of
welke voorspelllngsmethoden zouden moeten worden gebruikt.
Getuíge de betreffende teksten van de vastgestelde ríchtlíjnen vindt
bevoegd gezag het dikwíJls voldoende als een aantal beschríjvíngen in
het MER minder gedetaílleerd gaan worden. Het gaat daarbíj vaak om de
beschrijvfng van de bestaande toestand van het milíeu in relatie tot
de te beschrijven milieu-effecten.

Omdat de aard en de reÍkwljdt,e van de díverse Í1.ê.r;-plichtige actlvl-
teiten sterk verschí1len, zal de gewenste mate van detaí1, het juíste
niveau van nauwkeurigheid, steeds maatwerk moeten zijn.
Pas bíj het opstellen van het MER wordt het juiste niveau van nauwkeu-
righeid en detail geheel duidelijk. De richtlÍJnen kunnen dÍt hoog-
stens zo goed mogeliJk fnschatten, maar zullen altijd tot op zekere
hoogte het karakter van een ItchecklÍstrr houden.
Het ís echter wetlícht aan te bevelen, dat voor een aantal (recent)
afgeronde m.e.r.-projecten de ervaríngen van betrokkenen bíj m.e.r.
(bevoegd gezag, inítíatíefnemer, MER-opstellers, Ínsprekers, Commis-
sie, adviseurs) op het punt van mate van detail en nauwkeurígheid wor-
den geëvalueerd.
Voor een verhandeling over de gewenste mate van det.ail bij m.e.r.rs
voor provinciale afvalstoffenplannen wordt verwezen naar bijlage 4.

4.5 Opstellíng van het MER

Ook al heeft de Commíssíe geen wetteliJke rol bij de opstellíng van
het MER, toch wordt zij Ín deze fase van de procedure af en toe door
bevoegd gezag en/of ÍnÍtiatÍefnemer benaderd. Het betreft hier dan
veelal een verzoek om een ínformeel commentaar van het secretarÍaat
van de Cornmíssie over de kwaliteít en volledigheid van een concept-
MER. Het verzoek om co¡nmentaar wordt doorgaans ingewilligd. I{el is dan
nodig dat, wanneer het verzoek van de ínitíatíefnemer komt, het be-
voegd gezag daarin toestemt. Verder wordt uitdrukkelijk gesteld dat
het een secretariaatsreactie betreft. De betrokken werkgroep Ís uiter-
aard, Ín de latere toetsingsfase, niet gebonden aan deze reactie. Ook
Ís het coÍrmentaar van het secretariaat niet bedoeld voor publicatie of
bekendmakÍng naar buiten.

Ten aanzíen van de m.e.r. Amsterdam Nieuw-Oost heeft fn het, vers lag-
jaar een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over het concept-MER.
Gesproken werd over de bereidheld van de Commissie een MER te toetsen
dat geen informatíe bevat over de bodemsaneríng bij de DiemerzeedUk.
De gemeente Amsterdam werd er bij die gelegenheid op gewezen, dat een
MER zonder of met weinÍg ínformatíe over de verontreiniging van het
gebied aan de Dfemerzeedfjk en de voorgenomen sanering daarvan een
zeer kritísche toetsing door de Commissie zou opleveren. Het ontbreken
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van zulke belangríjke ínformatie zou wel eens kunnen leiden tot een
onvoldoende basis voor de besluítvorming over het voornemen tot aanleg
van een nieuwe stadswÍjk ín het lJmeer. Ook kwam aan de orde hoe kan
worden Íngespeeld op het feit dat het MER zich nu toespitst op een
project van 7.000 woningen (plan Zeeburg) fn plaats van voor de oor-
spronkelíjke 20.000 woningen waarvoor de m.e.r. in 1983 was gestart.
Het MER is nog níet gepubliceerd.

In het verslagJaar bedroeg de perlode tussen de vaststellÍng van de
richÈlíjnen en de tervisieleggíng van het MER bíj vier projecten dríe
tot zes maanden. In eerdere jaren bedroeg deze looptíjd minímaal zes
maanden en gemiddeld veertíen maanden, índien bíjzondere gevallen níet
worden meegeteld. DÍt kan betekenen, dat nu de wettelíjke regels voor
m.e.r. van krachL zíjn en m.e.r. níet meer vríjwíl1íg plaatsvíndt, de
opst,eJ.ling van een MER wordt versneld omdat de besluitvorming zo spoe-
dig mogelíJk dient te worden afgerond.

4.6 Aanvaardbaarheid van het MER

Voor de goede orde zij hier vermeld, dat, het bevoegd gezag de Commís-
sie om een voorlopig oordeel kan verzoeken ten behoeve van de beoorde-
ling van de aanvaardbaarheíd van het Íngediende MERI6]
In het verslagjaar is de Commissie slechts om zorn eerste índruk ge-
vraagd over het (lokatiegebonden) MER opslag radioactíef afval (II).
Deze indruk was het resultaat van één vergadering van de betreffende
werkgroep. Er werd na afloop van de vergaderíng telefonisch aan mede-
werkers van bevoegd gezag doorgegeven, dat de Co¡omíssie na een eerste
vlucht,ige beschouwlng van het MER geen aanleidÍng zag le adviseren het
MER voor aanvullíng terug te sturen naar de Ínítiatíefnemer.

4.7 Inspraak en toetsing

Na de bekendmakíng van een MER bestaat geLegenheid tot schriftelijke
en mondelinge inspraak. Tíjdens de daarvoor vastgestelde termÍjn kun-
nen de bíj de procedure betrokken ambtelÍjke adviseurs ook advíezen
uitbrengen. Na afsluíting van de schriftelljke en mondelínge inspraak-
mogelijkheden heeft de Commissíe één maand extra tíjd voor het afron-
den van haar advies, waarbij de ínspraakreactÍes en de adviezen van de
ambtelijke adviseurs betrokken moeten worden.

De Commíssíe heeft in de perÍode begÍn 1982 tot I januarí 1988 inmid-
dels veertíen toetsingsadviezen uitgebracht, !ìraarvan zes tíjdens het
verslagjaar 1987. Aan het einde van 1987 \raren verder víer toetsíngs-
adviezen ín bewerkíng. Deze víer advíezen werden begin 1988 uítge-
bracht.

t6l Memoríe van ToelíchtÍng (Tweede Kamer 16814, nr. 3 bLz. 73)
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Een evaluatie van de opgedane ervarlngen moet dus uitspraken
toetsingsfase en de bijbehorende ínspraak kunnen opleveren.

Een MER wordt. door de Commíssíe getoetst aan de hand van de
criteria:
- het al dan nÍet voldoen aan de in de Habm gestelde regels

ínhoud van het MER [7] mede gelet op:
- de door het bevoegde gezag gegeven rÍchtlijnen voor het MER;
- de eis dat het rapport geen onJuístheden bevat [8].

over de

volgende

voor de

Anders gezegd¡ de inhoud van het MER wordt ínhoudelíjk primair ge-
t,oetst aan de vastgesterde richtlijnen en beoordeeld op wetenschappe-
lijke kwaliteit, en volledigheíd. Daarbíj wordt t,evens gekeken naar de
ínhoudelíjke bruÍkbaarheÍd van de gepresenteerde informatÍe voor de
desbetref f ende besluitvormÍng.
llaar nodig betrekt de Commíssie ook haar advies voor de rfchtlíjnen in
de beschouwing. Dat kan het geval ziJn als de vastgest.elde richtlijnen
globaler zijn dan het advies van de Commissie of als bepaalde aanbeve-
língen van Ínsprekers of de commÍssie níet zLJn overgenomen, zonder
dat dit vordoende bevredigend ís gemotiveerd. ook kan het gebeuren als
voorgesterde voorspellÍngsmet,hoden niet. blíjken te zíjn toegepast zon-
der dat híervoor een goede reden wordt gegeven.

De wettelíjke regels ziJn uiteraard als toetsÍngskader belangrijker
dan de vastgestelde richtlíjnen. Voor minder zorgvutdig vastgestelde
richtlíjnen blijft er zo een toetsíngsmogelijkheíd, ook ar zíJn er
geen beroepsmogelÍJkheden ten aanzfen van de vastgestelde ríchtlljnen.

Met de toetsíng vindt een kwaliteitscontrole plaats met een onafhanke-
líjke inbreng door de ínsprekers en de cornmissie. zogeheten ,sweet-
heart statementsrr valIen zo ongetwíjfeld door de mand.
rn het algemeen is er op de Ínhoud van ieder tot nu toe gepubllceerd
MER meer of minder af t,e dingen. Het is daarbÍJ wel van belang, gelet
op de betreffende besluitvormíng, hoofdzaken van bijzaken te onder-
sche iden.
De volgende mogellJkheden doen zich voor:
1. Het MER votdoet op hoofd- en bíjzaken vorledig aan de toetsingscri-

teria ([volmondíg Jarr-categorie).
2. Het MER voldoet op hoofdzaken; een aantal bijzaken zijn onvoldoende

of nÍet geheel, bevredigend beschreven. Deze tekortkomíngen kunnen
echter op een of andere wíjze, behoudens dan door *formelerraanvul-
lingen op het MER, worden opgelost (rja, maaril-categoríe).

7

8
I Artíkel 4l j en 4l k van de l{abm.
I Artíkel 4I w, tweede lid.
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3. Het MER voldoet op één of meer hoofdzaken (en eventueel biJzaken)
niet (rrnee, tenzijr'-categorie). Het MER zou dan op een aantal pun-
ten moeten worden aangevuld en verbeterd, wÍ1 het voldoende bruÍk-
baar worden voor de (mílieubewuste) besluÍtvormÍng.

4. Het MER is op teveel hoofdzaken en bijzaken onder de maat (trneerr-
categoríe). Het had eígenlíjk door bevoegd gezag níet mogen worden
openbaar gemaakt samen met het ontwerp-besluít respectievelijk de
ve rgunn ingaanvragen.

ïot nu toe zijn er geen MERren van categoríe I verschenen. Voor cate-
gorie 4 komt het lokatÍe-onafhankelijk MER inzake opslag en verwerkÍng
van radioactief afval nog het meest in aanmerkíng (zie het Jaarverslag
f986). De meeste MERren behoren tot de categorLe 2 of 3.
Vaak kunnen tekortkomÍngen van het MER worden opgevangen door veran-
deríngen of nadere voorwaarden respectÍeve1Íjk voorschríften fn het
definitíeve besluít op te nemen. Niet altijd ís dít mogelíjk en zaL
eerst de betreffende nadere informatie over de voorgenomen actívíteit
en de mÍlieu-effecten daarvan alsnog beschikbaar moeten komen.

De wettelijke regels stellen dat dan de nadere inhoudeliJke ínformatie
door het bevoegd gezag bijeen wordt gebracht. In het geval van de
m.e.r. vlíegveld Zuíd-LÍmburg werd het MER bíJvoorbeeld namens de
luchthaven opgesteld terwijl de aanvullingen op het MER, het zogenoem-
de nNader Rapport", onder verantwoordelijkheid van de Rijksluchtvaart-
díenst wordt opgesteld.
Het eindoordeel over de wenselíjkheid van aanvullíng ls aan het be-
voegde gezag voorbehouden. De Co¡omissie kan en mag fn dit kader
slechts een onafhankelijk advies geven over de inhoudelijke kwaliteit
van het MER.

In een toetsingsadvies komen, ter wille van de optímale bruikbaarheid
voor de besluÍtvormÍng, regelmatlg de modallteiten van de voorgenomen
activiteit en de alternatÍeven/varíanten daarvoor aan de orde. De
mílieu-effecten van een activiteít zíJn nu eenmaal ínherent verbonden
met de precieze uÍtvoerfngswfjze van de activÍteit. Daarbij bemoeít de
Co¡n¡nissie zlch echter niet met hoe het volgens haar zou moeten. Dat 1s
een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

De toetsingsadviezen díe ín de Jaren vòòr 1987 zíJn uítgebracht en het
advies over de Benelux-/Blankenburgtunnel zi jn reeds 1n eerdere jaar-
verslagen besproken. In de volgende paragraaf (4.8) wordt op die pro-
jecten nog teruggekomen.
Tot nu toe heeft de Conmissíe bij íeder getoetst MER wel wat op te
merken gehad. Daarbíj ging het slechts ín een aantal gevallen om
hoofdzaken die volgens de Cornmfssfe dringend om een nadere aanvullíng
van het MER vroegen.

BÍj de toetsing van het MER afvalbergfng Mídden-IJssel bleek het on-
derdeel geohydrologie onvoldoende. Bepaalde hydrologische informatle
over Sa1land, die gemakkelíjk toegankelíjk Ís, was niet geraadpJ.eegd.
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Er was ook onvoldoende gebruÍk gemaakt van geschíkte computermodellen.
De CommÍssíe gaf ín haar toetsingsadvies aan hoe deze tekortkoming met
betrekkelÍjk geringe míddelen (ongeveer f3500) snel kon worden verhol-
pen. Deze aanvullende lnformatíe was nodíg om de ínvloed van mogelíjke
lekken in de onderafdichtfng van de stortplaats(en), op drinkwaterwin-
gebíeden na te kunnen gaan. In het MER werd te gemakkelíjk veronder-
steld, dat er geen verontreíniglng van bodem en grondwater kan optre-
den als wordt voldaan aan de standaardeísen volgens de RÍcht7Íjn ge-
controleerd storten. De Co¡¡mÍssie wees erop dat dít op de korte ter-
mijn weliswaar correct kan zíjn, maar dat er vroeg of laat lekkage zal
optreden. Met andere woorden: toepassÍng van de Ríchtlijn gecontro-
leerd storten ontslaat de inítiatiefnemer niet van de noodzaak geohy-
drologísch onderzoek te verríchten, vooral als drínkwaterwingebíeden
en gevoelige vegetatÍes ín de omgevíng Iiggen.
Het gewest Midden-IJsseI heeft inmíddels besloten om, voorafgaand aan
het defÍnitÍeve besluit in medio 1988, een nadere geohydrologische
analyse te verrichten. Het ligt tevens ín de bedoeling om tegelijker-
tljd met de aanbeveling aan de gemeente, waar de stortplaats komt, het
beste¡nmingsplan te wíjzigen een nadere ultwerkÍng van het streekplan
voor deze lokatie te maken.

In het toetsingsadvies van het MER vlíegveld Zuid-Limburg werd gecon-
cludeerd, dat het MER onvoldoende ínformatíe bÍedt voor het nemen van
een besluít over de aanwíJzing ín het kader van de Luchtvaartwet. Met
name de beschrijvíngen van de aspecten geluid en geohydrologíe schoten
tekort. Bij het geluíd gaat het om twee aspecten:
. de geluídhinder 1s alleen beschreven ín fysísche termen bÍnnen de 35

Ke contour, ofschoon de Co¡nmissie Ín haar richtlijnenadvies had ge-
vraagd ook de 30, 25 en 20 Ke contouren te berekenen en te teke-
nen[9] Omdat deze contouren nlet getekend werden, wordt in het
MER genegeerd, dat. geluidhinder zal optreden Ín België en ín woon-
kernen ten oosten van de nieuwe oost-westbaan;

. de. werkelíjke betekenis van de geluidhinder voor de betrokkenen Ís
nÍet beschreven ín het MER, m.a.w. de vertaling van de fysische
grootheden naar de fysÍeke en mentale belasting van betrokkenen ont-
breekt (ontwaakreactíes, gebrek aan slaap, gepríkkeldheid, overspan-
níng etc. ).

Ì{at betreft de geohydrologie maakte het MER níet duidelíjk welke ge-
volgen de aanleg van de níeuwe oost-westbaan zou hebben op de hydrolo-
gÍe van het betreffende plateau en de randen daarvan met haar bronnen

t9] Bíj het bereik van de 20 Ke contour ondervindt ongeveer l0 I van de be-
volking ernstige geluídhinder. Omdat de 20 Ke contour een groter gebíed
beslaat dan de 35 Ke contour kan het betekenen, dat veel méér mensen'feí-
telijk ernstíge hinder ondervínden dan het MER aangeeft als het aIleen de
effecten bfnnen de 35 Ke contour beschouwt.
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en beken en op crelke wijze negatieve gevolgen gecompenseerd zouden
kunnen worden.

Ook het meest milieuvriendelíjke alternatief was onvoldoende uítge-
werkt. De nieuwe oost-westbaan wordt in het MER als dat alternatief
gepresenteerd, omdat bíj de aanleg daarvan mínder personen dan nu ern-
stige geluidhínder zouden ondervÍnden. Daarbij wordt echter geen reke-
níng gehouden met de effecten buíten de 35 Ke contour en andere aspec-
ten, met name (geo)hydrologie, zodat van een echt meest mílieu-vrien-
delíjk alternatief geen sprake is.
De krítíek van de Commíssie leidde ertoe, dat de Rijksluchtvaartdienst
als bevoegd gezag een nader aanvullend rapport opstelt, dat begin 1988
ter ínzage wordt gelegd en ter toetsing wordt aangeboden aan de Com-
miss ie.

Bíjzonderheíd bij dit project is de nadrukkelijke suggestie van de
Commissie in haar advies aan het bevoegd gezag ook geluidhíndereffec-
ten aan te geven buíten de 35 Ke contour, die geldt als buítenste
grens voor de milíeuzonering met planologische betekenís. De Commissie
benadrukte in haar advies dat m.e.r. verder gaat dan het verstrekken
van informatie tot aan de milíeunormen. Ook ònder deze normen (maar
boven de streefwaarden) treden effecten op díe belangrijk kunnen zíjn
voor de besluitvorming.

Het MER Broekerhaven werd voldoende bruikbaar geacht voor de besluít-
vormÍng. Van het meest milÍeu-vríendelijke alternatíef ontbrak echter
een samenhangend beeld. Met name waren er weinig mogelijkheden aange-
geven om de waterkwalíteit te verbeteren.
Bij zorn MER voor een recreatíeproject doet zích de moeÍ1Íjkheíd voor
dat, hoewel het ín wezen om een concreet project gaat van een particu-
liere ínitíatíefnemer (projectontwikkelaar), de besluítvormÍng op be-
sternmingsplanníveau plaatsvindt met een gemeente al.s initiatíefnemer
biJ de m.e.r. In dít stadium van de planvormlng wordt nog niet over de
precieze wíjze (ttop bestekniveautr) van aanleg, gebruik en beheer be-
s loten.
De daadwerkelÍjke mí1ieu-effecten zíjn echter wel tot oP zekere hoogt,e
afhankelíjk van de wijze van uitvoeríng van de deelhandelingen. Een
besluit tot wijziging van het beste¡nmingsplan verdíent dan nog de no-
díge nazorg ten behoeve van het milieu,
Het commentaar van de Commíssie op het MER is door het bevoegd gezag
opgevat als kritiek op het plan. Het misverstand vtas gerezen, dat de
Co¡nmíssie daarmee een negatief oordeel over de wenseliJkheÍd van de
aanleg van het recreatie-eiland had gegeven. In een gesprek met de ge-
meenteraden van Stede Broec en Venhuízen ís dit misverstand recht ge-
zeL.

Ook bij de toeÈsÍng van het MER strandvlakte lJmulden bleek dat het
MER en de voorgenomen activiteit tevens verwoord in heÈ ontwerp-be-
st,ernmingsplan) vaag blijven over de daadwerkelijke toepassing van be-
paalde mÍlieu-beschermende maatregelen. In haar toetsíngsadvíes heeft
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de co¡nmissie het bevoegd gezag dan ook het vorgende Ín overweging ge-
geven. schep bíj de vast,stelling van het bestemmingsplan en de toe-
1íchtíng daarbij juridisch meer waterdichte waarborgen voor een
milieu-vrÍendelíjke ultwerking van de plannen en voor een milÍeu-
vríendelíjk beheer voor de delen van de St,randvlakte met besternmíng
natuurontwíkkel ing.
De co¡¡missle stelde, dat voor zulke waarborgen geen aanvulllng op het
MER nodig zolJ zijn. DÍt gold niet voor de grondwaterhuíshoudkundíge
berekeningen in dlt MER. Tijdens de toet.síng werd al snel geconsta-
teerd, dat de beschríJvíng van de geohydrologische effecten nlet vol-
deed aan redelÍjke eísen van wetenschappelijke kwalíteft en juístheid.
Deze bedenkíngen werden in een vroeg stadium aan de gemeente velsen
doorgegeven. Het betreffende onderdeel werd snel biJgesteld en vlak
voor het eínde van haar advíestermíJn de Conmíssíe wederom voorgelegd
ter beoordeling. In korte tíjd bleek het wenselijke kwalíteitsniveau
alsnog bereíkt te kunnen worden.
voor dít geval was de commíssíe bereid bÍj wijze van uitzonderíng bín-
nen een termlJn van enkele dagen een reactíe te geven op de resultaten
van het vervolgonderzoek. De CornmissLe zaI ín de toekomst echter níet
accepteren, dat de toetsing van een MER wordt, gebruikt om te kijken,
welke kwalítelt van een MER net (niet) aanvaardbaar ís en om vervol-
gens dan snel alsnog informatle van voldoende kwaliteit aan te leve-
ren.

De toetsing van het mílieu-effectrapport SVK ÌIaterweg ter onderbouwÍng
van de prÍncípebeslissÍng over een te bouwen stormvloedkering in de
Níeuwe lüaterweg rnet biJbehorende díjkversterking in plaats van door-
gaan met alleen díJkversterklngen, vond onder grote tíjdsdruk plaats.
De Minister van verkeer en lÍaterstaat was van plan vóór het begÍn van
1988 hierover te beslíssen om de elnddatum voor het bereiken van de
vereíste veilígheíd niet ín gevaar te brengen en om het versterkings-
progra¡nma voor de waterkeringen in 1988 níet te vertragen. De Co¡¡mis-
sie heeft zich berefd verklaard aan een snelle procedure van besluít-
vormÍng mee te werken onder het voorbehoud dat hÍerin voor het mílÍeu-
belang een volwaardige plaats bliJft gewaarborgd en de vereiste zorg-
vuldÍgheid en openheid nlet 1n het geding komen.
Hoewel de Ín het MER verwoorde concrusíes ten gunste van aanleg van
een stormvloedkering waarschíjnlljk wel ziJn gerechtvaardígd, moest de
commÍssíe t,och een voorbehoud maken, omdat een aantal belangríJke de-
taíls nog nfet duÍdeliJk voor het voetlícht waren gebracht. ook de op-
stellers van de rapporten was slechts een kort tiJdsbestek ter be-
schikkíng gesteld.
rn het bíJzonder het alternatief waarbiJ de beste bestaande mogelijk-
heden ter bescherming van het mllieu worden toegepast, drefgt in zotn
geval in het gedrang te komen. BiJ deze m.e.r. werd dit alternat,íef
pas na de onderlinge vergellJkíng van de alternatfeven/varlanten a]s
zodanig aangewezen. Het werd níet, actief ontwíkkeld, hetgeen wel de
bedoeling ís.
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Dat het meest milieu-vriendelÍjke alternat,lef niet voldoende was uít-
gewerkt,, werd ook in het toetsingsadvíes over het MER Amer-9 centrale
geconcludeerd. Aan een verdergaande emissíereductie van N0 (dan tot
200 mg per kubíeke meter) en sor door een combínatíe van ëechnÍeken
breek níet voldoende aandacht geschonken te zÍJn ín het MER. ook stof-
emÍssies en afvalwaterlozíng hadden technisch verder kunnen worden be-
perkt. HeÈ lígt in de bedoeling van de inítlatíefnemer ín een aanvul-
líng op het MER op de beoordelíng van de Commissie te reageren.
rn haar toetsíngsadvies heeft de Co¡nmíssíe het bevoegd gezag tevens ín
overweging gegeven met de Ínítiatiefnemer te overleggen over denitrí-
ficatíe van de rookgassen van de bestaande Amer-8 eenheid. Dit zou be-
tekenen dat aan de reeds voorgenomen rookgasontzwaveling van de Amer-8
ook voorschriften voor denitrificatíe in de reeds verleende vergunníng
voor de Amer-8 worden toegevoegd. De commissie vindt, dat blJ de in-
tegrale benadering die m.e.r. beoogt, het milÍeurendement kan worden
verbeterd door mitígerende maatregelen níet alleen voor nieuwe, maar
ook voor bestaande Ínstallatfes te treffen. Zorn gecombineerde toepas-
sing kan ook een bouwsteen ziJn van het meest mílieu-vríendelíjke aI-
ternat ief.
Bij deze m.e.r. deed zich in procedureel opzicht een nieuwigheid voor.
Door het, bevoegd gezag werd eerst gernventariseerd of er behoefte be-
stond aan een openbare (hoor)zitting. Eén Ínsprekende instant,ie (de
Brabantse milieufederatíe) reageerde op deze oproep met schriftelÍjk
geformuleerde bezwaren. Het bevoegd gezag en de ínítÍatíefnemer hebben
ín een openbare zíttíng op de bezwaren van deze eníg aanwezige ínspre-
ker gereageerd.

4.8 Besluitvormins

Tot' eÍnd 1986 waren besluÍten bekend gemaakt voor de aardgasontzwave-
ríngsínstallatie te Emmen, het gasmengstatíon te ommen, ae stutter¿am
en de keuze tussen een zout of zoet Grevelingenmeer. rn 1987 Ís dãar-
bij gekomen het besluít over de Cz-deponíe.

rn 4.7 is al gesteld, dat een aantal van de tot nu toe getoetste
MERren naar de meníng van de Co¡nmissie bíjstelling behoefde om tot een
verant,woorde mílieubewuste besluitvormíng te kunnen komen, Daarbíj
kunnen zích de volgende mogelÍjkheden voordoen:
l. Het bevoegd gezag neemt op basis van het MER en de opmerkingen en

advÍezen daaromtrent een besluit zonder aanvullend onderzoek.
2. Het bevoegd gezag besluít tot een aanvullend onderzoek maar legt de

result,aten hierover nÍet ter vísÍe en vraagt, geen oordeel aan de
Commíss íe.

3. Het bevoegd geza9 legt de result,aten wel ter visie en vraagt een
oordeel van de Commíssie.

In het eerste geval worden er ín overleg met de ínítiatíefnemer mee-
stal wel zaken nader uít,gezocht. Dit heeft ondermeer bÍj de m.e.r. Q:;deponÍe plaatsgevonden waarbij de Tweede Kamer ln grot,e lijnen op de
hoogte werd gehouden. De m.e.r.
voorbeeld voor categoríe 2. D

Benelux- lanken tunnel ís een
e verdere gang van zaken vindt plaats
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binnen de Raad van de l{aterstaat en één van haar subcommíssies, in dít
geval de Commíssíe van Overleg voor de ltegen. De openheíd in zotn sta-
díum is geríng.
Ook de m.e.r. afvalberging Midden-IJssel valt in cate gorie 2. Het aan-
vullend geohydrologísche onderzoek wordt niet ter visíe gelegd noch
aan de Commíssie voorgelegd.
Duídelijke voorbeelden van de derde categoríe zÍjn de m.e.r.
ZuÍd-Límburs. waarb Íj de aanvullíngen ten aanzíen van de aspecten ge-
Luídhínder en geohydrologíe ter vísíe werden gelegd en de CommíssÍe
wederom ter beoordeling werden voorgelegd en de m.e.r strandvlakte
IJmuíden in verband met geohydrologische aspecten. Bíj de m.e.r. Amer-
9 centrale za1 de initíatiefnemer reageren op het toetsingsadvíes.

Bij het genomen besluit dient het bevoegd gezag te motíveren hoe reke-
ning ís gehouden met de resultaten van de m.e.r. (de inhoud van het
MER, de íngebrachte opmerkíngen en adviezen). Dit blíjkt ín de prak-
tijk zeer beknopt te kunnen zíjn, zoals Ín het geval van de m.e.r.
Grevelingen, of uÍtgebreíd plaats te vinden. Dat laatste is tot nu toe
vooral het geval bíj m.ê.r. rs voor concrete projecten waarbij mí1ieu-
vergunningen worden verleend. Zo werden bij de m.e.r. Cr-deponie a1le
bezwaren in de beschikkingen besproken, over\ùogen en deels verwerkt in
de vergunníngvoorschrÍf ten.

4.9 Belang van m.e.r. bíi de besluitvormíns

De hoofddoelstellíng van m.e.r. (zíe considerans van de wet) ís via
een openbare gedachtenwísselíng het mílieu-belang naast andere belan-
gen een volwaardige plaats ín het besluÍtvormingsproces te geven. In
de praktÍjk ¡cerkt dÍt milÍeu-belang vanaf het begín van het besluít-
vormingsproces al door. De ínítiatíefnemer hoedt zích er meestal voor
volslagen milíeu-onvríendelijke voornemens naar buiten te brengen.
Tíjdens het vooroverleg r¡ordt de problematÍek scherper gedefiniëerd.
Successievelijk worden in het besluitvormíngsproces, tíjdens de op-
stellíng van het MER, naar aanleíding van de ínspraak en toetsing en
andere advíseringen, een aantal meer milieu-vrÍendelijke elementen in-
gebouwd of in elk geval (nogmaals) overwogen. Bij de besluítvorming
worden de laatste knopen meestaL doorgehakt. Daarna kan pas in zijn
totalíteít worden beoordeeld welke plaats het mílieu-belang heeft ge-
kregen.

Het succes van m.e.r. kan mísschien worden afgemeten aan de volgende
rrmaatstavenrr:
l. In hoeverre ís de kwaliteít van de ínformatíe over de milieu-effec-

ten door de m.e.r. verbeterd? Zijn nÍeuwe mi1íeu*inzíchten ontstaan
of eerst onvoorziene zaken aJ.snog gesignaleerd en bewust gemaakt?

2. In hoeverre zal het project na de m.e.r. een kleiner aantal en mín-
der ernstíge milieu-effecten (op korte èn lange termíjn) vertonen?
I{ordt een meer geschikte lokatíe gekozen, respectievelijk worden
aanvullende, milieu-beschermende en kwalíteitsbevorderende maatre-

v1íe ve 1d
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gelen ingebouwd? Dit kan worden beoordeeld in verhoudíng met soort-
gelíjke projecten zonder m.e.r., wat problemen van onderlÍnge (on)-
vergelijkbaarheid geeft. Beter is een vergelijking met het oor-
spronkelijke voornemen, het initÍatlefontwerp van de activiteit.
Met andere woorden heeft het voornemen grote veranderingen door
m.e.r. ondergaan?

3. Zíjn de mílieu-aspecten werkelíjk volwaardÍg ín de planníng en be-
sluítvormíng meegenomen of zijn de gemaakte keuzen in werkelíjkheid
nagenoeg geheel door andere factoren bepaald?

4. In hoeverre is betrokkenen (insprekers) een volwaardíge inbreng ge-
gund die seríeus is genomen?

5. fn hoeverre geeft de planning van de nazorg van de besluítvorming
meçr waarborgen voor het milíeu bij realiseríng en gebruík van de
act ívite it ?

6. In hoeverre ís door de bovenstaande punten de acceptatíe van het
genomen besluÍt bevorderd?

7. In hoeverre zlJn rtkostenrr en rrbatenrr 1n evenwicht gebleven? Tref-
woorden hierbiJ zijn zorgvuldígheid (minder bezwaren), snelheld van
besluitvormingsproces (looptíjd, vertragingen, minder beroep), kos-
tenbesparende varíantèn, duurdere uitvoeringr en mínder mílieuscha-
de (op korte en lange termijn). Ook zou m.e.r. níet vertragend mo-
gen werken op het nemen van besluíten die vooral gunstige effecten
voor het milÍeu opleveren.

Ad l. Betere milieu-informatíe:
Door de systematische presentatie van de voorspellíngen van milieu-ef-
fecten scoren de tot nu tot getoetste MERren op dít punt over het al-
gemeen positíef. Fundamenteel níeuwe ínzíchten zijn meestal níet ver-
kregen. Het, betreft meestal speclfieke toepassing ven op zíclr reeds
bestaande kennÍs of de bestaande situatíe wordt beter ín kaart ge-
bracht.

Het MER opslas radioact,íef afval II heeft wel geleíd tot een verbete-
ríng van bestaande bij het ECN in gebruik zijnde modellen voor de
voorspelling van strallngsbelastíngen, zowel biJ normaal bedrijf als
bíj storíngen.

Bij de m. e. r. afvalberging Midden-IJssel ís duÍde1 Íjker geworden, dat
de toepassing van de richtlijn gecontroleerd storten geen waarborg ís
dat verontreiniging van bodem en grondwater op middellange termijn
niet op zal treden. Het kiezen van een geohydrologísch gunstige loka-
tíe is ook belangríjk, vooral als drínkwatergebieden, gevoelíge vege-
tatíes e.d. in de omgevíng líggen.

Ad 2. Minder ernstige milieu-effecten:
Een aantal m.e.r.'s scoren op dit punt duídelijk positief. Ten op-
zichte van het oorspronkelíjke voornemen hebben de projecten Greve-
I ingen, Slufterdam en C"-deponíe duidelijke wijzigíngen ondergaan.
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Bíj de GreveLingen Ís voor de ecologisch meest vriendelíjke optÍe ge-
kozen: een zout meer. Deze keuze is ook gunstig voor de milieuhygiëni-
sche waterkwalíteit,, de visserij en de recreatie, mínder voor de agra-
rische productie. Tevens heeft deze m.e.r. bíjgedragen aan een nuance-
ríng van de vÍsíe op de problematiek, waardoor het compromísalterna-
tíef zout met' pijp voor toevoer van zoet water naar Schouwen-Duíveland
meer bespreekbaar is geworden.

BÍj de slufterdam ís een gunstíge lokatie uit de bus gekomen om schade
aan de voornse Duinen te beperken. ook door een kleíner oppervlak ís
bij dit project getracht de effecten van een verminderde ,saltsprayrl
ín de Voornse DuÍnen te beperken.

Bíj de cr-deponie ls door een nadere onderverdeling in vakken en an-
derszins, een betere beheersbaarheÍd van eventuele lekkages te ver-
wachten. Door een Índe1Íng ín twee afzonderlijke eenheden worden de
mogelijkheid opengehouden uÍÈ één bepaalde eenheid de daarín gebrachte
meer dan 2 I Lood, chroom, koper en nikkel bevattende afvalst,offen ín
de t.oekomst te hergebruíken. Tevens zal een t,ype bodemafdicht,ing wor-
den gebruíkt, dat goedkoper Ís en waarschijnlíjk betrouwbaarder ís bíj
de aanleg en in het gebruík.

Ad 3. Milieubelans volwaard ige plaats
0m een aantal genoemde
de Commissie te stellen,

en nog te noemen redenen ís naar de mening van
dat bij de projecten Grevelíngen , Slufterdam,

sasontzwave linc Emmen easmens station Ommen en de Cr-deponíe het
mÍ1íeu-aspect ín de beslu
Financlële en politÍeke
gevallen ín iedeÈ geval n

ítvorming een volwaardige rol heeft gespeeld.
factoren hebben volgens de Commíssíe ín deze

iet tot mÍlfeu-onvriendelijke keuzen geleíd.

Ad 4. Insoraak serleus cenomen
Er zÍjn geen aanwíJzÍngen dat betrokkenen niet serieus zÍjn genomen in
de gevallen waarover tot nu toe Ís besloten. De partÍcípatíe is groot.
geweest. De inspraakreacties zÍJn over het algemeen gedegen en Ín veel
gevallen constructíef van aard.

Ad 5. Be ere nazor
De evaluatie achteraf heeft bíj de projecten Slufterdam casontzwave-
llng Emme

stalte S
waarde hiervan uít.spraken te doen.

Ad ó. Acc tat raad besluít
ecten Slufterdam sasontzwavelíne Emmen en

Ommen heeft de m.e.r. de acce
Zonder m.e.r. zouden met name
ling Emmen misschien niet
nogal controversíeel rüaren.

ptatie van het genomen be
de proj
tot stand zijn gekomen, omdat. de plannen

en de C.-deponie meer of
ís nog te vroeg om over de

mÍnder ge-
toegevoegde

Efl

Bíj de proj gasmengstation
sluit bevorderd.

ecten Slufterdam en e asontzwave-
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Ad 7. Ootímaal mil íeu-rendement

Over in hoeverre kosten en baten tot nu toe ín evenwlcht ziJn geble-
ven, zLjn Ín dit stadÍum nog moeÍlijk uitspraken te doen (zo dat at
ooit helemaal hard te maken is). Meer zorgvuldigheid biJ de besluit-
vormíng staat buiten kíjf bíj de m.e.r.-projecten.
AannemelÍjk is te maken dat de looptíjd van de besluítvorming bij met
name de proj ecten eas ontzwave I ing Emmen en gasmengstation Ommen is
verkort.
Bíj de Slufterdam is voor vrijwel het duurste alternatief gekozen. Bij
de aanbesteding bleek dit project evenwel tientallen rnÍIjoenen guldens
goedkoper t,e kunnen worden uit,gevoerd.
De Cr-deponÍe zaL zeker (veet) duurder uÍtvallen dan oorspronkelijk
gepland. De baten van een betere beheersbaarheid zullen naar de meníng
van de Cornmissie zeker verdedígbaar zíjn. De toegevoegde waarde van de
compart,ÍmenterÍng ten behoeve van eventueel toekomstig hergebruik is
momenteel nog (inherent) onzeker.

Hiervoor ís de toegevoegde waarde (nut) van m.e.r. min of meer Ín spe-
cifiek projectgebonden zin besproken. M.e.r. rs kunnen echter nog ande-
re nuttige nevenresultaten opleveren zoals door:
a. Voorbeeldwerkíng voor de aanpak bíj soortgelijke niet-m.e.r.-p1ích-

tÍge projecten (bÍjvoorbeeld onder m.e.r.-plícht drempels).
b' Aanzetten tot het aanscherpen respectlevelijk verbeteren van nor-

men, criterÍa en andere richtlijnen.
c. Het leggen van duidetijke dwarsverbanden tussen verschillende be-

leídsplannen en tussen beleídsplannen en projecten onderling.

Het eerste punt (a) fijkt voor zích te spreken. Op het tweede punt (b)
is híervoor reeds íngegaan in het kader van de m.e.r. Ame 9 centrale
(
e

Ook bij de m.e.r . Hemweg-8 centrale heeft de Corn¡¡issie ín haar advies
voor richtlijnen voorgesteld bÍJ het ontwerp van de centrale te ant,í-
ciperen op deze níeuwe technÍeken. Door een ruÍmere vuurhaard kunnen
nadere verbrandingsvoorzieníngen (alsnog) worden lngebouwd, dlt met
het oog op verscherpÍng van de normen Ín de toekomst. Dit houdt ver-
band met de verzuringsproblematíek en de lange duur waarop de effecten
van zorn centrale zullen spelen (levensduur van ca. 25 jaar). Eerder
kwam dit, tweede punt ook aan de orde ten aanzíen van de m.e.r. rs

verdere reductie NO-- uitstoot door optÍmale verbrandÍngsvoorwaarden
n behandeling van rãokgassen).

vlíegveld ZuÍd-Límburg (zie p. 29)
p. 29 e¡ 34) aan de orde.

en afvalbersfne Midden-IJssel (zie

Voorbeelden voor dwarsverbanden tussen afzonderlíjke besluítvormings-
procedures zíj n de gasontzwaveling Emmen en het gasmengstatíon Ommen.
Toen de installaties in Ernmen werden voorgesteld, was het de Commissie
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en ínsprekers niet duldelljk, dat de installaties ln Ommen een noodza-
kelíjk vervolg daarvan zouden zíjn [10]
De problematíek, dat een samenhangend geheel van projecten zo ín stuk-
jes wordt geknÍpt, komt overigens biJ m,e.r. meer voor.
Een duÍdelijk voorbeeld ís de problematiek bíj provinciale afvalstof-
fenplannen (PAPren). Tussen de PAPren van één províncfe voor de díver-
se categoríën van afval.stoffen, zoals biJvoorbeeld huishoudeliJk af-
val, zuiveríngsslib en bouw- en sloopafval, kunnen near de menÍng van
de Co¡nmissie duídelijke dwarsverbanden worden gelegd. Deze verbanden
kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uít de wenselijkheid zuiveringsslib
en (delen van het) huishoudelijk afval in combinatie te verbranden. In
de provÍncíe Noord-Brabant lopen bíjvoorbeeld m.e.r. rs voor het tweede
PAP voor huishoudelíjk afval waarbij ook aan (nieuwe) verbrandingsÍn-
stallatíes wordt gedacht en voor het voornemen van dríe waterschappen
in Oost-Brabant zuiveríngsslíb te verbranden.
Ook tussen de PAPren van dlverse províncies zullen er dwarsverbanden
moeten worden gelegd. Afvalstoffen van een bepaalde províncie worden
en zullen ook in de toekomst regelmatíg bij ínríchtíngen ín andere
provfncies worden verwerkt, mede vanwege de schaalvergroting van ver-
werkíng.
In de afzonderlíjke m.e.r.rs kan soms worden bewerkstellígd, dat het
een en ander inhoudelíjk - ziJ het soms volgtlJdeJ.íjk - op elkaar
wordt afgestemd.
Ten tijde van de definitÍeve besluitvorming zal pas blíjken in hoever-
re afsternming als gevolg van m.e.r. werkelijk heeft kunnen plaatsvín-
den. Daarbij zaL zÍch de vraag voordoen ín hoeverre voor concrete af-
valverwerkíngsproJecten dÍe een vervolg zÍjn van een (vastgesteld) PAP
ontheffíng van de m.e.r.-plícht zou kunnen worden verleend. Veel zal
daarbij afhangen in hoeverre men erin slaagt daarvoor de juiste mate
van concreetheid en detail bfj de onderbouwing van een PAP of een uit-
werkingsplan daarvan te vinden.

4.10 Evatuatie/nazorg

Dê evaluatíe ln het kader van m.ê.r.r de nazorg na het begin van de
uítvoeríng van een besluít omvat:
. controle/inspectie op de jufste uitvoering van de bouw of aanleg en

de ínríchtíng, t,iJdens het, gebruik en, waar van toepassing, na het
buiten gebruík stellen van de actívíteít.

. meting van bepaalde uitworpen en veranderlngen in het milieu als ge-
volg van de actÍviteít.

Ook zal mogelfjk een deel van het water dat biJ de aardgasont,zwavelíngs-
ínstallatíe vrijkomt, eventueel samen met proces\rater, vríjgekomen bij
de gaswínning ín Twente en Drenthe, ín de díepe bodem bíJ Schoonebeek
worden gebracht.

[10]
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evaluatíe van de verzamelde gegevens (verifícatíe van de voorspel-
1íngen, evaluatie van toegepaste milieubeschermende maatregelen).
opstelling en \raar nodíg uftvoerlng ven corrlgerende maatregelen
wanneer blíjkt dat de activiteít ín belangríjke mate meer nadelíge
gevoLgen voor het milleu heeft dan die welke biJ het nemen van het
besluÍt \Íerden verwacht.
opzetten en Ín stand houden van een goede managementstructuur voor
de evaluaEíelnazorg,

De ervaring met evaluatie bij m.e.r. Ís nog nÍet erg groot. Aan het
einde van 1987 waren slechts víjf definitíeve besluiten genomen over
actívit.eiten \raarvoor de m.e.r.-procedure of een verkorte vorm daarvan
was gevolgd.
In het jaarverslag over 1986 is reeds ingegaan op de evaluatíe/nazorg
bij gasontzwaveling Emmen, gasmengstation Ommen en Slufterdam
Voor het proj ect Slufterdam is het evaluatíeprograrnma ín 1987 definÍ-
tief vastgesteld. Bepaalde metingen vinden reeds plaats. Begín 1988
zullen de resultaten beschikbaar komen van een onderzoek over in hoe-
verre het methodologísch mogelljk is aan te tonen dat bepaalde ecolo-
gísche effecten in de Voornse DuÍnen daadwerkelijk door de Slufterdam
worden veroorzaakt. Dit Ín verband met mogelíjk te treffen corrígeren-
de beheersmaatregelen. Tot dÍt onderzoek heeft het Ministerie van VROM

opdracht verleend aan de vakgroep Milieubiologie van de RlJksuniversi-
teít Leiden.
De eerste resultaten van de evaluatie achteraf bíj dit project kunnen
ook een rol spelen in de opstellíng van een toekomstíg MER (in 1988)
over het voornemen om voor een beperkt aantal jaren zuiveríngsslib af-
komstig uit Zuid-Holland ín de Slufterdam te storten. De sltuatíe van
het gebruik van de Slufterdam voor het storten van verontreinigde bag-
gerspecÍe geldt voor het nieuwe MER als referentieniveau bij het voor-
spellen van effecten ten gevolge van het storten van zuíveringsslíb.

In de verleende vergunningen voor de Cr-deponie zíJn apart,e paragrafen
gewijd aan evaluatie. Daarin worden ín algemene zLn de onderwerpen op-
gesomd die bÍj de evaluatie aandacht dienen te kríjgen in respectíeve-
lijk de bouwfase, de gebruiksfase en de fase na het buiten gebruÍk
st,ellen van de Cr-deponie. Ook de termíjnen waarbínnen een evaluatie-
rapport steeds moet worden opgesteld en moet worden gepublíceerd, wor-
den in deze beschíkkingen geregeld. Criteria waaraan de activiteit en
de milíeu-effecten daarvan moeten voldoen zijn eveneens ín de vergun-
ningvoorschrif ten opgenomen.
Een nader ultgewerkt evaluatíeprogramma díent echter nog te worden
vastgeste ld .

Het secretariaat van de Commfssie was Ín 1987 betrokken bÍJ de ontwik-
keling van een evaluatieparagraaf voor het (nog) te nemen besluit over
de m. e. r. Benelux-/Blankenburgtunnel.

Tot nu
graaf

toe ís de ervaríng dat de ontwíkke1Íng van een evaluatlepara-
bij het besluit en van een nader evaluatleprogramma vrÍj veel
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tijd vergt. Het Ís dan ook aan te bevelen vroegtÍjdíg met de ontwíkke-
ling daarvan te begínnen. Een ander leerpunt is, dat bíj evaluatie
steeds krítisch moet, worden bezien voor welke aspecten het methodolo-
gísch werkelijk rnogelíjk zaL zíjn tot een (statÍstisch) verantwoorde
uítspraak te komen over de mate waarfn daadwerkelijk geconstateerde
milieu-veranderíngen eenduidíg zLjn toe te schrÍjven aan het betrokken
project dat ondernerp van (m.e.r.) evaluatíe Ís.

De commissle ís van plan ín een ven haar komende jaarverslagen díeper
op het, onderwerp evaluatie/nazorg in te gaan.

LEEMTEN IN KENNIS EN ONDERZOEK VOOR DE M.E.R.

De leemten in kennís díe in de loop van de verschÍllende in l9g7 uít-
gevoerde toetsÍngen naar voren kwamen, zijn híeronder kort aangestipt.

Uit de m.e.r. B"@ bleek, dat er nog weinig be-
kend ls, ott"it¡àt fcwant-itatieve verband tussen verkeer en stank.
stankhinder door verkeer speelt srechts op korte afstanden (tot ca.
100 m) van de weg. Binnen deze afstanden is er nog weínig bekend over
de samenhang tussen het wegverkeer en stank.

In het MER Amer-9 centrale wordt vermeld dat voor een verantwoorde
toepassing ven doekfilters voor stofbestríjding nader onderzoek nodig
Ís ínzake fÍltertype en doekmaterÍaal.
De problemen bÍj toepassing van doekfilters ín Nederland, waar met
wísselende kolensoorten wordt gewerkt,, zíjn al Jaren geleden gesigna-
reerd. Het, ís onduÍdelÍjk waarom deze leemte in kennis nog actueeL Ís.

TIJDLIMIETEN EN LOOPTIJDEN

De advíezen voor ríchtlíJnen en de toetsíngsadviezen werden in het
verslagjaar vrfjwel alle binnen de gesterde termljnen uit,gebracht.
uitzonderíngen vormden de adviezen voor ríchtrijnen MER ont,grondingen
Noordzee, MER Ame r-9 centrale , MER PAP Noord-Holland waarbij om de
volgende redenen de te rmijn met een à dríe weken werd overschreden.

Bij ontgrondingen Noordzee kwam dit door een late start van de werk-
zaamheden door de werkgroep. BÍj Amer-9 centrale lag de oorzaak in het
feft dat de bekendmakÍng van de start van de m.e.r. nÍet vergezeld was
gegaan van het t,er ínzage leggen van Ínformatie over het voornemen.
Pas ín een later stadíum kwam via de ínítÍatiefnemer ínformatíe be-
schíkbaar over het voornemen. ook vroeg het bevoegde gezag de commís-
sie en de wettelíjke adviseurs niet tiJdig om advÍes.
De overschríjdíng van de termíjn bíj het pAp Noord-Holland had te ma-
ken met de start van deze m.e.r. mídden
17 julÍ f987) en het feÍt, dat het bevoe
tijdens het vooroverleg ter kennis van d
Daarnaast werden wederom rond kerst en n
de dan lopende advÍestermÍjnen opgeteld.

in de zomervakantíeperiode (op
gd gezag a1le ínspraakreactÍes
e CommÍssie nilde brengen.
feuwJaar één à twee weken bíj
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Een nieuw verschíjnsel is, dat m.e.r.rs ook van start gaan tljdens de
zomervakantÍeperiode, in julí en augustus. In eerder jaren werd ter
visieleggíng van de startnotitie in de vakant,íeperíode vermeden om Ín-
sprekers zo min mogelíJk de gelegenheid te ontnemen hun opmerkingen Ín
te brengen tíjdens het vooroverleg. Bij deze m.e.r. rs, HSL, slÍbver-
brandí Oost-Brabant , zoutlozingen, PAP Noord-Holland PAP Brabant en
PAP Drenthe werd de Ínspraakperíode wel met enkele weken tot een maand
verlengd, evenals de termÍjn voor het advíes door de commíssíe. Daar-
bij werd in een enkel geval de advertentie van de bekendmakíng van de
start van de m.e.r. na enkele weken nogmaals herhaald.

Bij één advÍes voor rÍcht,lÍjnen, A30/Maanderbroek werd na de start van
de m.e.r. alsnog de Miníster van verkeer en waterstaat als mede-be-
voegd gezag aangemerkt. De termijn van de terinzageleggíng van de
startnotÍtie en de Ínspraak, alsmede van de adviserlng door de Co¡nmis-
síe, werd daardoor met ongeveer een week verlengd.

Bij het toetsingsadvies opslag radíoactief afval ff bereíkt,en een aan-
tal inspraakreactÍes en het advies van de regíonaal inspecteur van
volksgezondheíd voor de mí1íeuhygíëne vertraagd de CommissÍe.
ook verslagen van openbare (hoor)zittingen vert,onen de tendens de com-
míssie pas tegen het eÍnde van haar advíestermijn te bereÍken. rn an-
dere gevallen wordt ín overeenstemming met het bevoegd gezag het bin-
nenkomen van de (concept)verslagen van deze hoorzittíngen níet afge-
wacht, mede om redenen van tijdsdruk bij de besluitvormÍng (svK l{ater-
\reg )
Hoewel vertegenwoordigers van de betreffende werkgroep van de cornmÍs-
sfe steeds als waarnemer biJ de openbare zlttÍngen aanwezíg zijn en
veeral wel ín staat worden gesteld de tijdens deze zítting schrifte-
líjk ingedÍende teksten 1n de beschouwingen te betrekken, is het de
vraag of op deze wíjze de CornmissÍe passend kan voldoen aan het ge-
stelde in artikel 4l z lid 2 van de lJabm om ín haar toetsingsadvíes de
ingediende opmerkíngen (ínspraak) en (andere) advíezen te betrekken.

vermeldenswaard is, dat in 1987 in een aantal gevallen de termíjnen
gesteld voor het, vaststellen vañ de ríchtlijnen door het bevoegde ge-
zag beduidend werden overschreden.
Bíj het m.e.r. PAP Noord-Holland werd de te rmijn van vijf maanden
overschreden met twee tot drie maanden. Bíj de m.e.r. ontgrondingen-
olan Noo rd-Brabant werd deze termíjn overschreden met zeven maanden.
In het laatste geval Ís als reden op te geven, dat op advies van de
Commissie eerst overleg met de betrokken gemeenten ís gevoerd met het
oog op een inperking van het st,udiegebied. Er zíjn nu víer potentiëre
wingebieden afgegrensd r¡aarbinnen zeven lokatie-alternatieven 1íggen.
Ook bij de m.e.r. PAP Brabant werd de term ijn (van vijf maanden) over-
schreden met twee tot dríe maanden.
Bij het vaststellen van richtlijnen voor MERren ten behoeve van pro-
vincíale plannen doen zÍch mogelíjk interne organisatorische probJ.emen
voor, die meer tijd vergen. I{ellÍcht, wordt dÍt veroorzaakL, omdat in
zulke gevallen Provincíale st,aten bevoegd gezag zÍjn en de bevoegdheid

40



7

de richtlijnen vast te stellen níeÈ is gedelegeerd aan Gedeputeerde
Staten.
ook bij de m.e.r. afvalverwerking Den Bosch werd de termíjn (van dríe
maanden) met zes maan¿en overschreden. De provincie wilde in dít geval
eerst de resultaten van een schaalgrootte-onderzoek afwachten (zie ook

4.3 .2) .

Er ís geen sanctie op het overschríjden van de termijn tot de vast-
stelling van richttijnen. BiJ provínciale plannen, waarbij Ínítiatíef-
nemer en bevoegd gezag mín of meer rrÍn hetzelfde huístr zítten, ís dit
misschien ook niet zo urgent. In afwachting van de formele vaststel-
líng van de ríchtlijnen kan alvast met de opstellíng van het MER wor-
den begonnen. Toch strookt dit niet met de intentÍes van de wettelíjke
m. e. r. -regeling.

De termíjn voor de beschíkking over het verzoek tot ontheffíng van de

m.e.r.-plícht voor de golfbaan Ruigoord werd door de Mínlsters van
Volkshulsvestíng, Ruimtelijke Ordening en Mílíeubeheer en van Landbouw

en Vísseríj met een maand overschreden. Dit had mogelíjk te maken met

een zekere on\rennÍgheid met de praktijk bij dit nieuwe onderdeeL van

de m.e.r.-regeling.

TOEKOMSTI GE ONTT{IKKELTNGEN

In 1987 gíngen 32 nieuwe m.e.r.rs van start. De verwachting voor 1988

Ís, dat wederom dertig à veertig nieuwe m.e.r. rs van start zullen
gaan. Er ziJn geen aanwíjzingen dat dít aantal in 1989 mínder zal
zijn. In 1988 worden naar verwachting 25-30 toetsingsadvíezen en onge-
veer 6 adviezen inzake verzoeken om ontheffing van de m.e.r.-plicht
uitgebracht door de Commíssie. Ook ín 1989 zullen deze aantallen zích
naar verwachtíng gaan voordoen. In het totaal zullen dan in 1988 en

1989 naar beste weten zestig tot. tachtig adviezen per jaar door de

Commíssíe kunnen worden uitgebracht.
In 1990 zal de Al'lvB díe de m.e.r.-plicht regelt worden herzien.

op 3 juti 1988 treedt de EG-richtlijn over de m.e.r. in werkíngl11].
De ruíme formulering van deze regeling laat een grote mate van be-
leÍdsvrÍjheíd aan de lidstaten voor invulling. Op I januari 1988 lfas
deze richtlÍjn Ín oîze buurlanden België en ttest-DuÍtsland nog

niet verwerkt in de eígen wetgeving. De EG-ríchtlijn kent overÍgens
geen ínstituut zoals de co¡nmissie voor de m.e.r. ín Nederland.

RichtlÍjn van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de mílieu-effectbe-
oordelíng van bepaalde partÍculiere en openbare projecten (85/337/EEG)'
publícatíeblad van de Europese GemeenschaPpen, nr. L.L75l40-48 van 5

juli 1985.

I ll l
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Toch kan voor de CommÍssie de invoeríng van de EG-regeling van belang
zíjn bíj proJecten met grensoverschrijdende effecten. Híervoor 1s in
de EG-richtlijn, artikel 7, bepaald dat:
. aan het buurland op hetzelfde tíJdstip, dezelfde informatÍe ter be-

schikkÍng moet worden gesteld die van het land zelf vereist ís op
basls van de natlonale regelingen;

. deze ínformatie dient voor bllateraal overleg, dat op basis van we-
derkerigheíd en gelÍjkwaardigheíd moet plaatsvinden.

Bíj de projecten m.e.r vIÍecveld Zuid-L ímburg en IJOV besteedt de Com-
mÍssie in haar advÍezen aandacht aan de toepassing van dit art,ÍkeI.

Tenslotte Ís de Commissie van plan in 1988 en volgende Jaren een geau-
tomatiseerd systeem voor de evaluatie van m.e.r.-proJecten te ontwik-
kelen. Het is de bedoelÍng ín deze database per project gegevens over
de stand van zakeî ín de diverse fasen van het m.e.r.-proces op te
sLaan en te verwerken. DÍt systeem bevond zich op I Januarl 1988 nog
in de prototyping fase.
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prof . dr. ír. E.11. BÍjker te l,faassluis
prof. ir. C. Bijkerk te Rhenen
dr. L.A. Clarenturg te Pijnacker
ir. C. de Cler te rs{raventuge
prof. dr. E.M. Cotnri te llassenaar
ír. H.J. C.olenbra¡der te Velp
F.J. Colon te ftrall (Gem. Bn¡nr¡en)
dr. F. ColÍjn te Groníngen
ir. H. Ccnpaan te ts{raventrage

dr. L.A. Cor¡rads te llcn¡ten
dr. J.1{. Copins Peerebocm te Nijægen
ir. I{. Crarer te llrubnrgge
prof. dr. ir. J.C. van Dan te Pijnacker
dr. N.M.J.A. Da¡¡kers te Den errg (Gem. Te¡<el)
ír. J.G.H.R. Díeptnris te l¡ctgn
dr. ir. P. Doel¡Err te lfageníngen
ír. J.C.H. Drost te tbllevoetsluis
ir. lù. va¡r ùríjvenbooden te l{ardenbe¡g
Ír. K.A. Drijves te Petten (cem. ZÍjpe, N.H. )
ir. H. Díjkstra te Zetten (Gem. Valhrrg)
ir. B. lL. Eerdebak te Oosterbeek (Csû. Renlqm)
dr. D. Eisna te Bergen, N.H.
prof. dr. G.B. Engelen te llengelo
ing. J.L.J. van Es te ts{ravenluge
prof. dr. Il.A. var¡ Es te Á¡r¡ersfoor.E
dr. H. Eijsackers te Tstenaar
dr. V.J. Feron te Zeist
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dr. ír. A.J. Flach te Ove¡¡¡een (Cgr¡. Bloe¡ærdaal)
ir. D.H. Fríeling te Ahere
dr. M.J. Frissel te tleelsm (Csn. Rer¡hm)
dr. J.A. Godk\oop te Betgen, N.H.
dr. J.G.A. de Graaf te Ríjsrrijk
dr. N.J.A. Groen te Zeíst
dr. A.P. Grootjans te GronÍngen
prof. dr. ir. F.A.M. de ltraan te ltageníngen
dr. H. de llaar¡ te Le¡rrer (Gem. te¡æterla¡d)
dr. P. llagel te Llm¡iden
ír. J. van der llarst te Voorsctpte¡r
prof. dr. P.Itr. lbnderson te Valkenberg aan de GeuI
dir. ír. Ch.F. fbrdríks te Vlaardíngen
ir. G.J. tlaÍj te Dríebergen
ír. H.Ch.M. fbyní¡¡g te Áræterdarn
dr. ír. J. Hceks te tlageningen
drs. L. ffcrdÍjk te leus<len
Ír. A.Ttr. ten llcuten te llagenirgen
dr. H. lü.¡eck te De1ft
prof. dr. E.A. IfuÍsmn te llnteren (Gem. Ede)
ír. C. ttuylgen te Delft
Ír. Chr. J. lfu)tsker¡s te Dcnrælen (Csn. Valkensrnaard)
dr. !I. Joenje te Ìlageningen
prof. dr. E.N.G. Joosse-van Danæ te l,Iederhorst den Berg
drs. I{.J. ter lGr¡rs te Voorschoter¡
ír. P. de Kiewit te Soest
prof. dr. L.H. Klaassen te Rotterdan
ir. F.R. Klein te q¡derter* a/d l¡rstel (Ge¡n. O¡der-l¡rstel)
Ír. I{. Kleín te l¡ctsu
ir. G.J. Kleí¡¡l¡oonte van Os te Schiedarn
ír. N. var¡ der KleiJ te Bergen, N.H.
drs. R.H.J. Klolc te lrærsfoort
prof. dr. J.H. I(oe¡u¡r te tlageníngen
prof. dr. J. tknma¡der¡r te Groningen
ir. B.N. de lbníng te Rtpon (Can. Albrardsvaanf)
ir. B.G. IGelter te Rrtten
prof. Ír. P.C. IGeÍjger te lJaalre
drs. J.I{.M. KutJpers te Berkel en RodenrÍjs
drs. R.H.D. Lambeck te lGpelle
mr. C. Lanbers te Opende (Can. Grootegast)
ir. P.H.R. I¿¡tgeræS te rs{raventrage

ír. J.A.M. van der Iæe te ts-Gravenhage

dr. H.P. Iæer¡l¡ctrts te Bennekcm (Csn. F¡te)
prof. dr. R. van der Lerde te Groningen
prof. ir. H.N. van Lier te lGsteren
prof. ír. H.P. S. van Iot¡¡izen te ltuiden
prof. dr. L. Lijklema te Renlqm
prof. dr. Ír. F.M. l,faas te Breda
Ìf.A.S. va¡r l,feel te Zriplle
dr. ír,g. A. von l,leíer te Níeuw Vennep
íng. J.A. I'lertens te Tilhrrg
ir. E.J. l.fezu te Benr¡el¡cm (Gern. Ede)
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íng. lf. Meijnen te lltrecht
dr. L.R. l,Írr te Vírikeveen
prof. dr. A. Nentjes te Roden
dr. H. Nieboer te De BÍlt
prof. dr. ir. E.M.M.G. Níël te l,faastrícht
mr. P.G.A. l.[cordanus te rs{raventrage
prof. dr. P. Nijkary te Hilversr,m
drs. G.M.R.A. van Oort te Zeist
ír. It.A. Oosting te Leídschendanr
ír. A. Paape te Voorschoten
prof. ir. H. Peters te lËngelo
Ír. P.A.R. Post van den B.rrg te Oostvoorne
prof. dr. A.C. Postt¡,m¡s te Bennekcm
prof. dr. H. Post¡na te Den h¡rg (GÊro. Te¡<el)
drs. T.E. h¡ister te lbren
prof. dr. J. RÍngelberg te Rrtten
ír. T.F. Rísselada te rs4ravenhage

dr"s. E. RcaÉjn te Oosterbeek (Gern. Rer¡lc.m)
dr. ír. J.P.N.L. Roorda van Eijsínga te Naalôøíjk
ir. N.P.H.J. Roorda van Eíjsírga te Delft,
mr. dr. C.J.M.A. van RooíJ te Eí¡dhoven
dr. ír. P.E. Rijtøna te llageníngen
ir. P. Santen¡a te Voorhrrg
ir. J.B.R. van der Schaaf te Apeldoorn
ir. R.P.H.P. van der Schans te Ben¡rekcn¡ (Cen. Frte)
dr. R. Schílt te Hílversum
Ír. D.L.H. Slebos te Baanbrugge (Ge¡n. Abcæde)
dr. C.J.M. Sloet van Oldn¡itenborgh te Ber¡nekcm (Gem. Ede)
dr. J. Ttr. de Snidt te Egrrþrd aan Z¿e
dr. I{.A. Snít, te Denekarp
drs. J.H. Snittenberg te lrnstm (Gem. Boarnsterhí¡n)
ír. K.A.A. van der Spek te A¡rnrsfoort
dr. A.P. Spruijt te h¡nnik
ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekcm (Cgn. F¡le)
drs. J.tl. Stellingværff te Bost<oop
prof. dr. C.Ì{. Stortenbeker te Arntæm
dr. ír. G. van Straten te Oldenzaat
ír. A.G. Stroba¡d te Bilttrcven
Ír. T. Teer¡iæn te ^ê¡rprsfoort
prof. dr. E. Tellegen te A¡sterdarn
prof. ír. M. Tels te EÍrdts¡en
prof. dr. J.H.J. Ten¡índt te Iæusden
prof. ir. P. Tide¡re¡¡ te Bennekcm (Csr¡. F¡te)
drs. S.P. TjalJ.ingii te Gcn¡da
prof. ír. E.J. I¡ínÍnga te I¿r¡sden
dr. I{.C. n¡¿cenUrg te A¡sterrCan
prof. dr. H.A. lËo de Ilaes te I¿íden
dr. J. Veen te Boerakker (Ger¡. Dfanm)
dr. H.E. va¡r de Veen te Tenplde (Gsn. Voorst)
dr. A.A. de Veer te Rtenen
ir. A. Verbeek te lfchelen (Gen¡. Apeldoorn)
ir. J.H.G. Verhagen te tJageníngen
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drs. R. Vertpef te Sctngen
prof. drs. J.A.J. Ven¡loet te Bennekcrn (Gem. F¡le)
dr. l{. van Vierssen te Bennel¡cn¡ (Ge¡r¡. Ede)
Ír. J.J. Vinje te Emeloorrt
dr. C.A.J. Vlek te Onnen (Ge¡r¡. ltraren, Gr. )
prof. dr. E.tl. Vogel te Leíden
dípl. íry. K.P. Voll¡rBr te Bodegraven
prof. ír. J. VoLm¡ller te Driebergen
drs. írg. J.B. Vos te Al¡rere
ir. E.G.H. Vreedenburgh te Capelle a/d Llssel
prof. dr. J.D. va¡r der lùaals te Haren (Gr. )
prof. dr. ír. L. llartena te Breedenbroek (Csr¡. Geldríngen)
prof. ír. A.F. van I{eele te Stolwijk (Gen¡. Vlíst)
prof . mr. J. I{essel te !üoorùøijk
dr. A.A.E. llibcrrc te A¡rsterdan
dr. A.J. lliggers te Leersun
prof. ír. H. llíggerts te Delft
drs. P. I{ínkel te Voorschoten
drs. G. van l{irdrm te ttiJk btJ D.urrstede
dr. P. de l{olf te Oostererd (Gem. Te¡<el)
dr. I{.J. I{olff te Den hrrg (Ge¡¡¡. To<el)
prof . dr. R.A. de Zeeuw te Ap'pingedar¡
prof . dr. P. ZordemíJk te Ber¡nekc¡r¡ (Ge¡n. F¡te)
dr. G.J. Zijlstra te Arsterdanr

Voorzítter
Plaatwewangerd voo¡z itters

:dr. H. Cohen te Bílthoven
:prof.dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst
:drs. H.G. ù¡rerkerk te Elnren
:ír. K.H. Veldtnris te lüassenaar (per 1.09.1988)
:drs. J.J. Scholten
:ir. R.I. Seijffers
:drs. H. Ifuígnan
:drs. M. Odíjk
:drs. R.L.J.M. Klerks
:rr¿. M.C.F. Beld<ers
:¡niv. J. van oudbroektnrizen-de læetrw

Secretaris
Plaatwewangerd secretarls
Adjunct secretarís
Docurental Íst/ I íteratu¡rorde næL<er
I{ertgroepsecretarÍs
Ie secretaresse/adninÍstrat,ief rædeværkster
2e secretaresse

0p contract-basis verrichtten secretarÍaats,ærkzaarntreden voor m.e.r.-projecten:
drs. J. van Belle, drs. M. &rítenkarp, drs. M. Donker, ir. L. Ciouds*iaard, G.l{.F. Herngreen,
Rense, drs. M. Visscters.
Aúninistratíeve onderster¡nir¡g çed verder verleend door:
r¡ry. E. de Groot, mr. M.F.B. Ii¡$¡aë, tr¡r. tnr. J.M.B. SeÍgrætte, r¡¡. J.M. $niet-lleyrnan.

ír. R
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BIJLAGE 2:OVERZICHT VAN PR0CEDURES: STAND VAN ZAKEII PER 3l DECEIBER 1987

LEGENDA: : ¡l¿f, order rættelijke m.e.r.-p1íctrt
I order vættelijke m.e.r.-plicht

Project voor- toetsÍng besluít uitr¡oe- evalu-
atie

Oevenrerbjnding ten r¡esten v. Rrdau (101)
Grevelíngernreer zcut of zoet, (103)
Bergíng baggerspecíe Slufterda¡ (102)
GasontamavelÍngsínstallatíe Erren ( I 15)
I,üoníngborw AûEterdan-Níer¡c Oost (112)
Afvalstort geræst, Mídden-Llssel (f 17)
C'asnengstation Vilsteren (Ar¡æn) (f2f )
Motorcrosscircuit stadsgøiæst Brcda (116)
Ckre¡nisch atual (C, ){eponie l,taawla}cte (f lf )
Opslag radioactíef afval: (123)
BaanverlengÍng vliegweld Eelde (125)
Dollanlhaven EMen (tllæ) (12ó)
Oost-ræstbaa¡r vlíeryeId A¡id-LiÍrhrrg (120)
OntgrondÍngenplan ltoord-Brabant ( I 19)
Ccnpagniesoefenterrein Gínkselse hefde ( 107)
RÍjksræg A 57 WaLcteren (131)
Rijksvæg A f6 Rotterrta¡r (132)
EentreÍdsoefenterrein De llaar ( 129)
Recreatíeproject Broekerhaven (118)
Strandvlakte lJrn¡Íden (105)
Afvalvenærking Den Bosch (13ó)
Plan zuiveríngsslíb Zuíd-llclla¡d (109)
KoLencentrale A¡ær-9 Geertn¡idenberg ( 139)
HELF Melderslo (128)
Stormvloedkeríng Níeuræ lJatenæg (142)
Afvalstort Nijehaske (fr. ) (130)
Kolenreststoffenberging Fler¡ola¡d (145)
tlogesne lhe ídsspoorl ij n Bn¡ssel-A I dan ( l4l )
Afvalstof fenplan lüoord-Brabant ( l4O )
Kolencentrale thnæg-8 Árcterdan (135)
Afvalstof fenplan l{oord-ll¡lIard ( 146)
Sl ibverbra¡¡díngs ínstal lat ie O-Brabant ( 148 )
Afvalstoffenplan Drenthe ( ll3 )
Zotlozíngen op de Eerrs (149)
Ontgrondingen llssel¡æer ( 157)
Bergíne afval Tíofine (143)
Grord¡i*atenpí¡¡ring Alblassen¡aard ( 154)
Uitbreidíng Eftelí¡rg ( 144)
Ontgrorxtíryen ìtcordzee ( 158)
Radiologisch nornenstelsel (fOR) (137)
Watertn¡íshcr¡dÍng Veerse [feer ( 160)
Afr¡alstort rDe Marsenr (Llsseldelta) (153)
HE F nrilverkavelíng Rosstn¡Oost ( 156)
Afvalstort Geldermalsen ( 155 )

I

I

I

I
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Project

M. e. r. -ontheff ing golfbaan R¡tgoord ( f 6/+)

IGersluís Rarpol (Ikqpen) (16l)
Ríjksleg 430 / Ùraãderbroek (E¡te) (fa7)
Vaste oe\¡en¡erblrdfng l&sterschetde (I14)
RegionaLe stortplaats tþfloo (f63)
Golfbaan rDe lttredt' (Hilvarenbeel¡) (16ó)
Atua1verrre¡tíng AVI-lüest, Arsterdan ( f ó5)
Golfbaan Locls¡

MER toetsing besluit evalu-

-

I

-
I
Ir
I
I

I I
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BIJLAGE 3: BESCHRIJVING VAN LOPENDE PR0JECTEN Ell SAHENSTELLIilc VAtl ïERKGROEPEI{

Míl íet¡ef f ectrar¡ærtase ten rester¡ van Rotterdan (l0l)

Inítíatíefnener: RÍjksvaterstaat, directie ã¡id-tt¡lland voor de Minister van Ver*eer en lùaterstaat.

Bevoegd gezag: de Minister van Ver"keer en llaterstaat

Besluit: vaststellÍrg van tet tracé volgens de Raad van de l¡aterstaat-procdure.

ActívíteÍt: IIet Minísterie van Verkeer en lùaterstaat heeft een studie r¡errícht naar de rænselíjkteid
van een træede oeven¡erbí¡xfíng ten væsten va¡r Rotterdar¡ aLs or¡derrCeel van tet tnofdrægennet vanvlege
capacÍteitsproblen¡en ín de Beneh¡<tu¡r¡el. Met de str¡die Ís Í¡ eerste aanleg beoogd na te gaan of ter
ont'lastíng van de Beneh¡xtunnel aanleg van de Btankenhrrgtunnel noodzakelíjk ís dan r¡el of een tv¡ee-
de Beneluxtun¡rel de voorkeur verdíent. De m.e.r. kan uÍt¡r¡cnden ín de vaststellíng van tet tracé voor
de gekozen oevewerbíndíng.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r is op l0 febn¡ari 1982 aangevangen. De werþroep van de VCmer
heeft op 8 april 1982 geadvíseerd over de richtlfjnen. De richtlÍjnen zljn vastgestetd op 7 ræi
1982. De projectnota, nret daarín opgenqren bet MER, is op 7 ¡æí 198ó ontvankelÍjk verklaard. tbt do-
curÞnt heeft van 22 september tot en ræt 24 olctober 1986 ter visie gelegen. Een openbare tnorzÍtting
heeft op 10 dece¡nber 1986 plaatsgevorden in Rozenhrrg. tbt toetsíngsadvíes van de Cc¡rmÍssÍe ís op 5
januari 1987 uítgebracht. De besJ.uitvonnírg is begfn 1988 te verr¡rachten.

Sarenstell i¡g rærkgroep :

prof. dr. E.H. Ade¡na te Doon¡erth (ín toetsÍngsfase)
dr. H. Cohen te Biltts¡en (rroorzítter, ín toetsíngsfase)
ir. P.H.B. langerreg te ts{ravenluge
tutg. W. lGijnen te lJtrecht
prof. dr. P. NÍjlørp te Hilversrm
ír. I{.4. Oostíng te Leidsctprdan
dr. J. Spaander te Bilttpr¡en (vootzitter, ln r¡ooror¡erlegfase) |
drs. S.P. Tjallíngíí te Gcuda
prof. ir. J. Volm¿ller te Driebergen
prof. dr. V. I.Iesthoff te Groesbeek (advÍser.¡r).

Secretaris van de rerlrgroep: ir. R. I Seíjffers.



Mílieuæffectrapportåge grootschalíge lokatie voor de bergí¡¡g van baggerspecíe uít tet
benedenrivíerer¡gebied ( 102)

Initíatiefnecers: a) de gaæente Rotterdan, b) het Openbaar Licbaãn Ríjnrond, c) Rijkswaterstaat,
dírectíe Benedenrivieren.

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en llaterstaat en de Minister van Volkshuisvesting,
R¡í¡ulelijke Ordening en MíLíeubet¡eer.

Besluit: de ker¡ze valr een lokatie voor de bergínS van rnatig verontreÍnígde (klasse 2) tot verontrei-
nigde (klasse 3) specie uit har¡ens en rivíeren van tet ber¡edenrivierengebied gedtrrerde 15 jaar (na
1987) volgens de concessieverlenglngsprocedure op grond van de lfet ínzake droognakeríjen en indíj-
kíngen 1904. Tever¡s spelen vergunníngen een r.ol op grond van de l{et verontreinigi¡¡g oppenrlaktevn-
ter, het Baggerreglaænt, het RiJkszeaæringenreglerent, het Rijksreglecent ontgrorxlingen en de Af-
valstoffenvæt. De concessieverlenÍrg geschíedde door de lkoon op voonlracht van de MinÍster va¡r \äW.
De vergunnirgen - ¡æt uitzorderíng va¡r de vergunnÍng op grord van de Afvalstoffenwet - nerden ver-
leend door de Míníster van \öðf. De Mínister van Volkstn¡Íwesting, Rrímtelíjke Orrleníng en Milíeube*
tæer heeft de vergururing fuvaL<E de Afralstoffenvæt verleerd.

Activiteit: Volgens het defínÍtieve beleidspLan tVenetT<ittg van baggerspcie uÍt havens en vaawegen
in l:ret årinedelløÍvÍerengebÍed" (april 1982) dÍent zo spoedig nngelijk een bergfu¡gslokatie te worden
gerealÍseerd ¡r¡et een inhc d van l0G-150 niljoen h¡bíeke rûeter voor de bergÍng van bovengenoarde spe-
cíe. De grote hoeveelheden en de verontreínígíngsgraad van de specie (o.a. nnt zrivare netalen en per-
sistente rnitíeu-vree¡rde stoffen) leíden er toe, dat de bergi¡g op een wijze díent te geschíeden díe
rnaatschaprpelíjk en met naæ voor let rnilíeu verantvrcorrl is. Als neest geschíkte lokat,íes zijn order-
zocht, een schíereilard aansluíterd aan of gedeeltelijk op de I'faawlakte net verschillerde liggÍngen
en een eilard ín z¿e voor de r¡cnd van het, HarfngvlÍet.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. ís op 2l september 1982 van start gegaan. De rrerþroep van de
Vûr¡er heeft op 15 noænber L982 geadviseerd voor de richtlíjnen. De richtlÍjnen zijn vastgesteld op
2l december 1982. De projectnota (ínclusíef fet MER) ís op 19 oktober 1984 door de V0r¡gr ontvangen
en Ís van 30 oktober tot en tæt 24 dece¡nber 1984 door het College van Gedepr.teerde Staten van Zuid-
Holland ter vísÍe gelegd. llcorzittingen ziJn op ll en 12 dece¡nber 1984 gehcx,rCen in respectievelijk
Rockanje (gareente llestvoorne) en Goeder.eede. lbt toetsíngsadvies werd op 3l januari 1985 uítge-
bracht aan bevoegd gezag, l,Ia advisering door de Provincíe Z\Íd-fþlland, de Raad van de lfaterstaat,
de Rijks Planologísche C.c¡rníssíe en de Interdepartaæntale CoördínatÍecc¡urríssíe voor liloordzee Aange-
legenheden rærden op 30 september, respectíevelijk 7 olctober 1985 verleerd: de concessíe voor de í¡-
dijkírg var¡ h¡ítendíjkse grorxten en sateren ingerrolge de tÍet van 1904, de vergr:nníngen op grond van
het Baggerreglement, het Ríjkszeerærírgenreglaænt en de l{et verontreinigÍng o,ppenlakte\dateren,
alsook de Afvalstoffernæt. De keuze r¡oor de bergíngslokatie is uiteÍrdeLíjk gevallen op een lokatíe
dicht gelegen bij tÞt Ín de projectnotafffi, rroorgestelde alternatief III, aansluiter¡l aa¡r de l.faas-
vlalcte en geheel ten noonCen gelegen van de zogeheten verlengde danarcatÍelijn. De lokatie ís in een

aanvullende studíe op de projectnotaÂffi nog aangepast waardoor o.a. door een grotere vertngÍrg en

verdiepírg van de bergi¡¡g volstaan kan *orden ræt een kleíner oppenrlak. Deze verdere o,ptÍmalÍsatie
kc¡an tot starrl o.a. naar aanleídíng van bepaalde inspraakreactíes en het toetsingsadvies.
In ¡r¡eí 198ó rærrd een begin gemaakt. ¡æt de aanleg van de ríngdijk va¡r de bergiqgslokatie. fn dat jaar
ís ook een begín gernaåt<t ¡æt de opstellíng en uítvoerirg van een evaluatíe-progr¿mna. Tevens værd ín
het najaar van 198ó door het Mí¡ísteríe var¡ \IRCM een opdracht verleerul aan de vaþroep Milieubiolo-
gie van de RfjksunÍversiteit Leíden cm ria te gaan vælke beheersrnatregelen reeds tiJdens de aanleg
van de bergíngslokatie ler¡nen rrc¡rlen gencrlÞn cm negatietre effecten in tÞt Voornse kust- en duÍnge-
bíed te tqnnen tegengaan. De r.esultaten van dÍt orderzoek a¡llen begín 1988 bekerd ¡prden geû¡aalt.
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De Sfu¡fterdan is op 24 september 1987 offfciëel ín gebnrik gencnÞn.

Sarenstelllng var¡ de v,erkgroep:
pnof. mr. T.G. Drupsteen te Arsterdarn
ir. B.G. Ikeiter te B¡tten
prof. dr. W. Maas te Brr.rnssr¡n (voonítter, ln r¡ooroverlegease) |
ír. P.G. l'þyer te \t¡cht (adviser¡r)
ír. P. Sar¡terna te Voorhrrg
dr. C.J.M. Sloet va¡r Oldnrttenborgh te Ber¡nekcm

dr. J. Spaarder te Bilttprren (rroorzítter, ln toetsingsfase) |
prof. dr. J.H.J. Tenrí¡dt te leusclen
dr. P. de l.tolf te Oosterend (Te¡al)

Prof . dr. ir. A. VernrtJt te Zoetenæer adviseerde de rærtgroep or¡er tet cøsolldatlegedrag van de

baggerspecle.

Secretarís va¡r de rær*groep:
lr. R.I. SeiJffers (in r¡ooroverlegfase)
drs. J.J. Sctþlten (fn toetsingsfase)
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Mil Grer¡elír¡eeûæer zart of. zæt (103)

fnitiatiefnecer: Rijkswaterstaat, dÍrectíe Zeelard voor de MÍníster van Verkeer en llaterstaat (\õð{).

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en l{aterstaat.

Besluít: keuze Grevelíngen zcr.rt, of zoet volgens de Raad van de 1{aterstaat-pnocedr¡re.

Actíviteít: l.Ia het gereedl<cræn van de ccnpartÍnnnteríngsdauren (de PhÍlípsdam en de Oesterdam) in
het kader van de Deltawer"ken ontstaat een stedc gewiJzígde r¡atertnristror¡dlenlige stnrctuur in 7ne-
land. Deze rnaakt een nadere wemegíng noodzakelljk van tet te r¡oeren watertn¡íshoudkundlge beleÍd.
De hoofdvraag is hÍerbij of tet Grevelírgerræer zcut nnet blijven of, zæE ¡rcet,.rrcnlen. De rrcgelijk-
teid va¡¡ het zoet r¡aker¡ v¿ur het GævelingernÞer heeft een nieun belang, n1. de zoetvlatervoorzíening
van de landbouw op Sctruæn-ûrÍ\¡en1a¡d en een deel var¡ Goeree{verflakkee, toegwoegd aan de serÍe
belangen die betrold<en zijn bij het Grevetíngerræer. Een a¡rlere oplossÍng r¡oor deze zoetwat,ervoor-
ziening is een pfJpleidÍng waardoor water rechtstreelcs va¡¡uft de Kramer, tet Zocrrreer of het tl¿r-
rírgvlíet kan çorde¡r aargevoerd.

Þ-ta+d van zslcnm.e.r.: De m.e.r. heeft op 12 ræí 1982 een aarwang genorren. De \r0rer heeft. op 6 julí
1982 tet advies voor de rÍchtlijnen ingedierd. De richtlijnen zijn vastgesteld op 12 augustus 1982.
De projectrotaÂffi, 1s op 17 ræi 1984 door de \rlXær ontvangen en Ís van 14 juni tot en net 3 ar:gustus
1984 door de Raad van de l{aterstaat ter inzake gelegd. De eírddatrm voor tet í¡díenen van schrifte-
lijke opnerkingen en advíezen ls versctprren var¡ 15 augustus tot I oktober 1984. Een tpotzitting ís
op 30 oktober 1984 Ín Brq.merst¡aven gehq¡den. Op 30 noranber 1984 is het toetsingsadvies aangeboden
aan bevoegd gezag. Het berroegd gezag tceft tnt advies naar de Raad va¡r de ltaterstaat gesturrd net
tet verzoek ¡¡et tet advies vari de Vlftnr rekening te hcr¡den. tlat íntegrale advies van de Raad van de
I{aterstaat is op ó ¡æi 1985 uítgebracht.
De Mínlster va¡r Ver{<eer en Waterstaat tneft de r¡oorzltter van de I\æede l(aær op 29 ræi 198ó rædege-
deeld te hebben besloten de tnrÍdfge sítr¡atle van een zort Grevetfngernner te besterrtigen. Over de
aanLeg van een zoetwaterleiding ten betpeve van de la¡dbq¡mnaterrroorzíeíníng o,p Schouwen-ù¡íveland
moet' nog worden beslíst. De rdlieu-effecten híen¡an en ven eventr¡ele kçelschernen díenen nog nader
te rcrden onderzocht.

San¡enstellÍng srrl€roep :

drs. A.J. Beínte¡u te Doorn (adviseur)
ir. If. van Drijvenbooden te l{oordrecf¡t,
prof. dr. E.A. tfulsrsn te l¡¡nteren
dr. !1. Joenje te gnaarlo
prof. dr. J. Ríngelberg te Putten
Ír. A.G. Stroba¡d te Bílttpr¡en
drs. R. Vertpef te Sctugen (advÍser¡r)
dr. G.P. Vird te ZeÍst I

prof. dr. J.I.S. Zonner¡eld te Zeist (voorzitter)

Secretaris van de cËd(groeD : 1r. R.I. Seijffers.
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Mílieu-effectraportage Strardvlalcte Llm¡iden (105)

Initiatiefnener: tret College van Burgerneester en llethcr¡ders van de garnente Velsen.

Bevoegd gezag: de gøæenteraad van Velsen.

BesluÍt: vaststellíng van het bestønningspla¡r Llm¡iden aan 7ne.

Activiteit: De gøreente Velsen heeft net het gebíed van de strandvlakte, die door aanlanding ten
zuíden van de Zuídpíer bÍj Llmriden is ontstaan, deels een recr.eatief-toeristísche ontwíkkeling en
deels een natr¡rrontlvíÏkelÍr¡g op het. oog. De recreatíeve plannen cmyatten orrlernner de aanleg van een
jachthaven, een centn¡rgebíed ¡r¡gt winkels, horecabedrfJven, vacantíehmgalous/zanerluízan (lrcontnrÍ-
zen) een níeuw kanpeerterreín, een bi¡r¡er¡reer en een nieuæ duÍnregel.
Het ís de bedoeling dat, de zuidkant van de strandvlalcLe, grenzerd aan tet toekcrretige l.Iationale
Park, de lGnne¡¡¡errCui¡en, een natrarrbest€rmfutg kríjgt e¡r dat êr een o\¡ergangszorÞ tussen de recrea-
tieve ontwÍld<elfutS in het noordelÍJk deel en het nattunCeel ín het a.¡iden rordt gecreëerd.

Stand van zaken m.e.r.: Deze m.e.r. is gestart op I rmart 1987. De rÍchtlijnen voor de inhoud van
het MER zíjn vastgesteld op 2 juni 1987, nadat op 29 apríl 1987 de Ccnmissíe haar advies had uítge-
bracht. Het MER is op 28 oktober 1987 door de gareente aanvaard en kan a1s íntegraal onderdeel van
het bestørningsplan lrorden beschcuvd. Ibt onbærp-besteruningspla¡r en het MER tebben van 23 novesiber
tot 25 december 1987 ter vísíe gelegen. Een openbare tnor:zittíng is op 7 januari 1988 gehouden. Het
toetsingsadvies ís op l0 februarí 1988 uítgebracht. tÞt bestenmingsplan zal naar venractrtÍng in
maart 1988 trcrden vastgesteld.

San¡enste11 værkgroep:
dr. H. Cohen te Bilttn¡en (voorzítter)
mc. ír. M.G. lfeij te Delft
prof. dr. ir. E.I{. Bijker te Maassluis
ir. G.J. tbÍj te Driebergen
ir. J.A.M. van der I¿e te rs-Gravenlrage

drs. P. I{í¡kel te Voorschoten
dr. !J.J. llolff te Den h,ug, Texel

Secretarís van de riærksroeo: ír R.I. Seijffers.
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MiL íet¡ef f ectramortase Gínkelse lbide (107)

Initiatiefnener: MÍ¡isteríe van Defensie: DÍenst gebcllvÈn, rrærken en terreínen van de directfe Ccl-
derla¡d.

Ber¡oegd gezag: de staatssecretaris van Defensie.

Besluit: vaststelling va¡r het ínrichtÍngsplan voor het ccnpagníesoefenterrein Girikelse lþÍde. Bijko-
rænde besluiten betreffen in ieder geval de aanpassirg van tet streeþlan en bestetnoirgsplan.

Activíteít: lþt Ministerie wil op basís va¡r tet Stnrctrursctrers MÍlitaÍre terreínen[ I ] een compag-

niesoefent,erreín vr¡n ongeveer 1000 ha ínrichten, gebnrÍken en beheren op de Gínkelse lleide en ¿um-

grenzerde gebieden tussen de û¡de Arntsrse reg, de spoorlÍjn F¡le-Arntres¡ en rijkweg 12 ten noorden
van Ede. Dit terreín zal ookr¡orden gebnríl<t als eer¡treidsoefenterreÍn en als werig oefenterrein,
temijl tet ook zal openstaan r¡oor recreatief en mgelijk arrler nedegebnrík.

Stand van zaken: De m.e.r. ís o'p 30 oktober 1986 gestart. De període van inspraak llep tot I decesr
ber 198ó. Ilet advies voor richtlijr¡en rerd ultgebracht op 12 januarí 1987. De staatssecretarís stel-
de de rlchtlíjnen orp 19 rnaart, 1987 vast. l.laar r¡erwachting zaL het MER ¡ædÍo 1988 gereed zíjn.

Sarenstellíne van de rærksroeo:
prof. dr. K. Bcurer, te lbílÍge LardstÍchtfr¡g
dr. A.M.H. Bnlrst,íng, te Utrecht (advíseur)
ir. G. Gelderblcm, gen. rmj. b.d., te Zoeter¡æer (advíseur)
drs. R.H.J. Klok, te Á¡ærsfoort
ir. tI.A. Oostí¡rg, te I¿idsctprdan
drs. H.G. tnrerkerir, te Elrrer¡ (voorzítter)
ir. R.P.H.P. van der Sctuns, te Ber¡nekc¡n

dr. J.fn. de Soidt, te lltrecht
dr. A.A. de Veer, te Rter¡en.

Secretaris van de rerkgroep: drs. J.J. Scholten, bíjgestaan door drs. R.L.J.M. Klerts

[f ] î¡eede l(aær ló6ó6, nr. 35 (deel e, ahrsíevelijk verræld als f).
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Milieu-effectrapportace zuir¡erÍngsslÍtplan A¡id-Ibfla¡d (109)

InÍtiatiefnerer: tet College van Cædepr.teen¡le Staten van Zr¡id-Ibllard

Bevoegd gezag: Provínciale Staten van ãríd-tblla¡d

Besluít: vaststelling van tet plan voor venrÍjdering van zuiverirgsslib

Activíteít: ã¡íd-Ilol1a¡d dient op grord va¡r artíkel 26 van de Afvalstoffenræt een plan voor de ver-
wijderÍng van zuiveríngsslib vast te stellen. Dit plan zal een integrale beleldsr¡ísie op deze ver-
wíjdering geven.

Stand van zaken: De m.e.r is op 13 april 1987 var¡ start gegÍrÍ¡n. De Occrnissie tneft op l0 juní 1987
geadvíseerd over de ríchtlíjnen. De ríchtlijnen zÍjn ín september 1987 vastgesteLd.

Sarenstell Íne verkgroep :

ir. L.E. D¡¡oort-van Engers te Ar¡ersfoort
dr. N.J.A. Groen te ZeÍst
ir. A. Kiestra te Bo:<tel
mr. C. I¿mber"s te Opende

drs. H.G. O¡ærkerk te El¡¡en (voorzitter)
Ír. P. Santerm te Voorhrrg
drs. J.H. Snittenberg te Irnsm

Secretaris van de v¡erkgroep: ír. R.I. Seíjffers, m.m.v. drs. M. ûlijk.
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Milieu:cffectramortage Cr{epqrie W de l{aasr¡lakte (lll)

Inítíatiefne¡rer: A\lR Chemie C.V.

Bevoegd gezag: de Míníster van Volksh¡iwestírg, RrinrtelÍjke Ordeníng en Mílíeubeheer; de MÍ¡ister
van Verkeer en llaterstaat; Gedeprteerde Stater¡ van Zuíd-I{olla¡d (als opvolger van het toernnlige Da-
gelíjls Bestr¡,rr va¡r het Openbaar Lichaan RíJrrrord), te\rer¡s coördínererd berroegd gezâg.

Besluiten: ontheffirgen en vergtnníngen volgens de l{et ctsnische afvaLstoffen, llet verontreinÍging
oppewlakternteren, de Hi¡rlenæt en ardere besluíten.

ActivÍteit: De i¡ítÍatiefn€rær is rroorne¡æns een deponíe ín te richten voor niet-venrerkbaar che-
mísch afval uít de zogenaarde middenklasse (C, volgens de írdeling van de CcnmissÍe tbÊnan) op een
nader c¡æchrer¡en terrein, dat gelegen ís in tet ãridræstelíjk deel van het haven- en industríeter-
rein Maasvlakte in de geræente Rotterrlau. De C¡deponie rnet jn de eerste plaats een eí¡rdstatíon
zijn voor de kleÍnere hoeveelheden ctsnisch afval, díe op vele plaatsen in l,Iederlard ontstaan en tot
r¡u toe ¡reestal niet op verantrcorde wijze (kunnen) rrcrden venærkt.

Stand va¡r zaken m.e.r.: De m.e.r. is op 6 december 1984 van start gegaân. De rærkgroep va¡r de VCrer
bracht op I febnrari 1985 haar advies uit voor de richtlijnen voor de i¡¡hcr¡d van het MER. De richt-
líjnen venalen vastgesteld in begin maart 1985. De StichtÍng Natuur en MÍlieu maakte mede namens
enkele arderæ milieu-organisatíes tr;zvtaar bij de Raad var¡ State tegen deze rÍchtlijnen. lbt bezr¡aar
betrof de vaststellfutg ín de ríchtlíjnen door het bevoegd gezag dat in het MER geen lokatíe-alterna-
tieven behoeven te vprden uÍtgelærlct. Qp 23 juli 1985 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde
het beroep nÍet-ontva¡ikelijk ræt de rptivatíe, dat de vaststellíng van ríchtlfjnen voor het MER, niet
gericht is op enig rechtsgevolg en geen beschíldcíng was als bedoeld in artikel 2, eerste lid va¡r de
tlet adnínÍstratieve rechtspraak or¡erheidsÞschild<íngen. De vergunningaanvragen nret daarbij het MER
zíjn op 7 nove¡r¡ber 1985 ingediend. De prblicatíe va¡¡ tÞt MER en de verguffiingaanvragen is op 18 de-
ce¡nber 1985 bekerxt gernaakÈ,. De str¡ldren tebben van 2 Jarruari tot en ¡ret 3 februarÍ I98ó ter ínzage
gelegen. Op f6 jaruarí 198ó ís een tnorzittÍng gets¡den ín Rockanje, ganeente lüestvoorne. Ibt toet-
singsadvies va¡¡ de \¡tær ís uitgebracht orp 14 maart 1986. De beschÍldcíngen o,p grord van de Hí¡rdenet
en de ontheffing artíkel 35, le lid van de l{et dgnlscte afi¡alstoffen zíjn 29 april 1987 van kracht
garcrden. Toer¡ lærd ook een ontterprergunnj¡g op grond van de llet verontreínígíng oppervlaktewater
bekend. l'!et de bcuyr rrordt naar r¡en¡rachtirg in januarÍ 1988 begonnen. De deponie zaL voor I no¿eíiber
1989 volledíg in bedrijf zÍjn.

SanBnstellí¡g van de rrverl*groep:
F.J. Colon te Hall
dr. J.G.A. de Graaf te Rijwijk (ZH)
prof. dr. J.H. Koeran te l{ageningen
prof. mr. drs. M. OostinC te ã¡idhorn
ir. A. Paape te Voorschoten
dr. R. Schílt te Hílversun
N.B. Sct¡amker te Cinci¡nati, Verenigde StEten (advÍser¡r in toetsirgsfase)
dr. J. Spaarder te Bilttn¡en (voorzÍtter) 

|
prof. ír. P. Tideroan te Bennekc¡n

drs. J.B. Vos te AJ¡ære

Secretarís van de ¡¡prkgrcep: ir. R. I. Seijffers.
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Mil íeeef f ectraoDortåce Aæterdsrllíar Oost (lt2)

Inítiatíefnener: de ÐÍenst R¡í¡¡tel íjke Ordening (DRO) van de ganeente Á¡rstenCan.

BevoeBd gezag: de gaæenteraad van A¡sterdan.

Besluít¡ vaststellíng van de libta van uitgangspnten \roor tet bestemningsplan Nieun Oost.

Activíteít: Het voorne¡r¡en van de ganeente Arsterdan tot de realisatie van een yonbgbo.wlokatÍe i¡
het BuÍten-Ll vorn¡t, een orderdeel va¡r de door A¡æterdan ontwÍldcelde plannen cm een oplossing te vÍn-
den voor een door de gørnente voorspelde toekcrætÍge v,onirgbetnefte tot aan tet. Jaar 2000. De pro-
blearstellíng hd¡dt. ín het kort ín, dat volgens A¡æterdan¡ voortzetting van tet tnridige groeikernen-
beleid alleen níet het gerænste rezultaat zal tebben voor de cplossing van tnt vonírgtekort. A¡ster-
dan tracht een oplossíng van tet door traar gesígnaleerde probleern te beriærtstelligen door o.a. ree-
lisatÍe van aanvullende woningbouwlokat,ies op tet eigen grondgebÍed. A¡rsterdan heeft de lokatie
Nieuv Oost aångerezen als één van díe aann¡llerde roningborrlokatíes. De stad vemacht, dat NÍeuw
Oost ret een aantal van ongeveer 20.000 roníngen een belangriJke bijdrage ka¡r Leveren aan þt ophef-
fen van het *oníngtekort. In de vastgestelde rlchtlijnen voor tnt MER *prdt het doel va¡r de voorge-
ncr¡en actíviteit qrsct¡reven als: "Iet realiseren van een wonhgbuT&atÍe in lpt, &titen-I,Jn.
ffiat. in het. kader va¡¡ deze m.e.r. gekozen is voor een uÍtvoering op besterrningsplanniveau ís er
geen sprake van lokatíe-alternatieven, maar alleen van uitr¡oeríngsalternatíerren van de loníngbomlo-
katie. In de rídrtlíjnen torden deze uítgeværkt, waarbíj ook mítígeren:le rnaatregelen bij deelactivi-
teiten worden aangegeven ter bescbermíng van het milíeu. Bij de beschrijvíng van alle alternåtieve
oplossírgen zal bijzordere aa¡rlacht !þrden besteed a¿¡r de noodzaak tot sanerí¡rg van de brandplaats
en stortplaatsen van afval op en nabíj de DíenerzeedíJk, alsede van de verontreinígíngen ten
gevolgen van de vroegere lozing van ongezuiverd rÍoolvrater o'p het Ll-n¡aer.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. is o'p ll apríl 1983 va¡r start gegaan. De *ertgroep van de \Ëær
heeft op 9 juni 1983 geadviseerd voor de rÍchtlijrnn. De richtl{nen ziJn vastgesteld op 19 Julí
1983. In juni 1984 þeft de ganeente Á¡rste¡dao de Stn:ctu¡rschets Zeehrrg openbaar genraakÈ. Dít plan
voor 7000 wrníngen ka¡r lprden gezÍen als een eerste fase in de ontrcÍldcling van het plan Nier¡¡ Oost.
In het structuurplan van l¡rsterdan¡ dat, in april 1986 værd vastgesteld is de lokatíe Níeur Oost aa¡r-
geduid als een resewering. In tet Streeþlan 4¡æterdan l,bordzeekanaal-gebied (1987) Ís de lokatíe
Zeeburg opgencÍÞn als gebied ræt een nog te realíseren vrconfirnct,íe, nog nader te bepalen Ín tíjd en
crrvang (7000 à 10000 roníngen €ran te vargen ín de periode 1990-2000). Door de vertraging in het on-
derzoek naar de verontreinígíngen rord de Dien¡eneedijk is de opstellíng van tet MER nog niet afge-
rord. Aan het ei¡rle var¡ 1987 r¡as het nog steeds onduidelijk lezuìneer het MER bekent g€maakt zou wor-
den.

SarBnstelli¡rg ¡¡er*grcep
drs. J.A. va¡r den Berg te Zeist
prof. dr. E.!I. Bijker te l.faassluís
ir. H.S. h¡ÍjtentÞk te Brielle
drs. I{.J. ter lGurs te Voorschoten
dr. íng. A. von lGíer te NÍerlr Verurep

dr. H. Nieboer te l.Iootdorp
ír. N.P.H.J. Roorda van Eijsínga te Delft
ir. T.F. Rísselada te rs-Graventrage

dr. J. Spaander te BÍlttpr¡en (voorzítter) |
prof. mr. J. tlessel te Oegstgeest

Y¡ertgroep: drs. J.J. Scholten.Secretaris van de
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Míllerreffectrapportage provincíaal afr¡alstoffer¡pla¡r Drentle (ll3)

Initíatiefne¡rer: Pm¡íncie Drentte

Berroegd gezag: Prcvincie Drentte

Besluit: vaststelling var¡ tct prrorrínciaal afvalstoffenplan (PAP), \¡oor-zover dít betrekking heeft op
de ¡ætlode van definítieve vemijderíng van afvalstoffen, de daanroor te creëren rzootzíeningen en de
lokatie van díe voorzÍenirgen of ínríchtíngen.

Activiteít: IÞ prcvincie Drentte zaL lre.ar PAP opstellen \roor de afvalcategoríeën huíshoudelíjke en
daarmee gelijlqgestelde afvalstoffen, de gelíjlitiJdíg er:æe te venrær'*en bedrijfsafvaLstoffen, bo.r
en sloopafval, ziekentnrísafval, zuiveríngssllb en agrarísctp afvalstoffen.
Ze zaL Ín ín het PAP strever¡ ¡ìaar een beperlcÍng van de stroc¡n tnrishcrrCelíjk en bedrijfsafval en een
bevonleríng van tnt ruttig gebnrík van afvalstoffen. Dít laatste zal rrcrden gerealíseerd door (gefa-
seerde ÍnvoerÍng van) geschefden inzaælfng van groente-, fnrít- en tuí¡afü¡al en ccnposterÍng van
deze fractíe. De restfractíe rprdt na afscteldfng van corponenten tot een brandbare fractie ver-
werkt. Voor zr¡íveríngsslib rcrdt gestreefd naar betere kwaliteít en afzetnogeliJktreden, tenríjl het
belefd voor boul- en sloopa.fval organijzfgd b1{ft. Agrarisch afvaL za,L regÍonaal r¡orrCen ingezanreJ.d,
tendjl voor zíekent¡¡ísafval bovenproríncíale venærking rrcrrtt nagestreefd.

Stard van zalen: De m.e.r. Ís op 3 augustus 1987 gestart,. De inspraalçeríode l1ep tot 28 september
1987. De Cqrníssie had tot 3 nove¡nber de tijd gekregen cm lqar advles uit te brengen en bood haar
advies op 30 oktober aa¡r bet College van Gedeprteerde Staten aa¡¡. De províncíe teeft de richtlijnen
vastgesteld op 2ó Januari 1988; tet MER za,L naar vennachtÍng begÍn 1989 gereed zíjn.

SanenstellÍr¡g van de rrærkgr.oep:
ir. A.Tr. ten llcr¡ten te l{agenÍngen
dr. fr.W. l(uyrper te Beiler¡
inS. J.A. l.ferter¡s te Tilhrrg
drs. E. Rcmijn te Oosterbeek
ir. A.G. Stroband te Bllttpr¡en
prcf. dr. J.I.S. Zonne¡¡eld te Zeist (rrcorzitter)

Secretaris van de lærlgroep: M. h¡itenkãp.
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lfestersct¡elde ( r14)

Inítiatiefne¡r¡er: ProrríncÍale Staten van Zeelar¡d

Bevoegd gezag : ProvincÍale Staten van Zeeland

Besluit: vaststelLing van een nier¡y tracé voor een vaste oeven¡erbin:lÍng tussen Midden-Zeela¡d en

iþer¡psch-Vlaanderen bij gelíjktijdige opheffíng van de beide veenrerbÍndÍngen Vlíssírgen-Breskens en

IGuÍníngen-Perlço1der Ín hur¡ tnridige vorm.

Activíteit: Nadat in 1977 tet tracé voor een v¿ìsrte oeven¡erbi¡ding tussen l(nríníngen en Perkpolder
was vastgesteld door de Mi¡íster van Verkeer en llaterstaat vord een herorrenægilg van de uitvoeríng
van dÍt besl,uÍt plaats. De opstellÍng van een t¡åalbaartæídsstr.díe ræt ínsctrakelíng van partÍculÍer
initÍatief in het begín van 1987 leidde tot de start van een níeuvæ ÞsluítvormÍngsprocedtrre tæt

m.e.r. o¡er de aanleg van een vaste oever¡rebbi¡dÍng ¡æt als doelstellíng nlet verbtæen van de væ-
keersplanolqiscle pitÍe van %etvscFVlaatúeren in zijn totaTÍteit dær IPt q l<orte tetmÍjn tot
statú hrengen van een vaste væbÍ¡tdittg tussen dtt gebÍed en Midden-hela¡dn *t als ner¡enloelstellíng
tthet bieden van een væbÍtiÍng van termfuzste autøegniveau tr¿ssen RÍjl<sq A 58 in Midden-kelatd

en Rijl<*eg N 61 in ZæwscfuVlaatúeren" .

In t¡gt Stn:ctr¡¡rsctsrs Verkeer en Ven¡oer l98l en in tEt Rtjksrægenplan 1984 is de voorgencnen vaste
oeven¡erbí¡díng niet olgenc¡rnn als orderdeel van þt tnofôægennet. I'bt het oog hierop en ook va¡ñie-
ge de inschakelÍng van particulier ínitíatÍef biJ aanleg en erploítatie va¡r de vaste oeverrrerbÍrdíng

ligt het ínitiatíef voor tet project alsook de bevoegdheÍd tot tst ne¡¡en va¡r het tracévaststellíngs-
besluit bij tÞt prorínciaal besüur va¡r Zeela¡d en níet biJ de Mínister van Verkeer en l{ate¡:staat.

Stand van zaken m.e.r.: De start van de m.e.r. vor¡l plaats o'p 2 december L987. Het advies van de

Co¡rmissie voor de m.e.r. zal rncrden uitgebracht qstreeks l0 febn¡ari 1988. De richtlíjrnn zr¡llen
ongeveer een ¡naar¡d nadien rmrden vastgesteld

Sanenstell i¡g rcrkgroep :

prof. ir. J.F. Agera te rs4ra'r¡enza¡de

ir. B.N. de l(oning te Rhoon

drs. R.H.D. Lãnbeck te l(apelle
prof. dr. ir. F.M. l.faas te Breda
dr. i¡rg. A. von ltbier te NieurVennep
drs. J.I{. Stellingverff te Boskoop

ír. K.H. Veldh¡is te lùassenaar (voor:zítter)
prof. drs. J.A.J. Ven¡loet te Ber¡nekcm.

Secretarís van de ¡ærkgroep: drs. J.J. Scholten.
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Milierirwlden¡rapport aadgasqrtzwã\reUrysÍnstållatie bíj EEEn (ll5)

InitÍatiefnener: lilederlandse Aanlolie [raatschappij (MM)

Bevoegd gezag: ganeenteraad va¡¡ Eræn

Besluit: grordver*oop aan de MM; terrens r¡erden Gedeprteerde Staten van Drenthe en het Mínísterie
van Econc¡nische Zaken op de lnogte getnrlen in verbard r¡et de vergunnírgen volgens de l{et l¡chtver-
ontrelnígíng, de ltet C¿luídhÍ¡der en het MiJnreglaænt 196/r.

Act'Ívíteit: tlet aardgas, dat uÍt velden in Drenthe en I\ænte rronlt garonnen, berrat a¡avel (voornare-
fiik in de vo¡m van ztmvelmterstof). Er ís alle aanleidÍng c¡n dit aanCgas te ont,zwavelen. De M\M
heeft voorgesteld een ontãt¡avelíngsinstallatie te sítr¡eren op het í¡r:lustríeterreÍn Bargerreer-A;¿d
bij Eræn. In het rnilíeu-Ínvloedenrapport, zijn naast de ontzeravelingsínstallatÍe zeLf, de huidíge
sÍtuatie van het milieu en randvoonmanlen, vooral beschreven de gevolgen van de lrrchtverontreí-
nírEinS (door zrnaveldiorfde, st,ikstoforiden, anarrelwaterstof, getrr), geluídhÍrder, waterrrerontreÍni-
ging, bodemverontreínigÍng, de (e¡aerne) veiligheid (door giftige rrclken van zrpiavelwaterstof e.d.)
en de Írwloeden op het lardsctnp (visuele aspecten), de flora, vegetaties en cultuurgerwassen.

Stand van zaken m.e.r.: tbt betreft geen m1liru-effectrapportage volgens de procedurele en Í¡lhcr¡de-
lÍJke vereÍsten van het toerrralÍge retsonherp irøâI<e m.e.r. l.lel is door de \l}¡er zol¡eel nngelíjk ín
de geest, van het rætsontrærp geturdeld. Een advÍes voor de ínhcd van het milieu-ínvloedenrapport is
op 6 tæí 1983 uítgebractrt. Er zijn geen richtlijnen vastgesteld. Adviezer¡ over de kmlÍteit van het
mÍlleu-invloedenrapport zlJn door de \¡1}ær uitgebracht op 22 juni 1983 (een tr.rssentijds oonleel) en
op 24 augustus f9æ (tnt eírdoordeel). BíJ het eÍ¡rloordeel zíjn de resultaten van de inspraak be-
trokken. De vergunnírgen volgens de Ìtet Lnzâka de h¡chtverontreinigíng en de l{et geluÍdhinler zijn
op 20 decernber 1983 r¡erleerd. De vergunnfng volgens de MiJnreglement l9ó4 is op 3ò december l9é3
verleend. Tot de grondverkoop is op ó febrr¡arí 1984 bestoten. l.ta de verlenÍng van de vergunningen
rærd híertegen eèn verzoek cm schorsÍng ingedfend bij de voo¡:zítter van de afdelíng r¡oor de geschil-
len van bestr¡¡.rr van de Raad van State. In zÍjn besctriklcing van 30 ¡æi l9B4 stelde de voo¡:zítter als
voorlo,píge voorzíening, dat voordat de Jnrícht,ing zor rcrden gebo.ud, doctr uiterlfJk vóór I Januari1985, een aantal studies or¡er de veÍIígheÍdsrísicors en de geluídhirder rrcesteri rcrde¡r uítgevoerd.
D'Ia voltooíIng van deze str¡díes r¡erd ¡æt de bcr¡{ ín het voorjaar van 1985 De lnstallaties
ziJn ín 1987 gedeeltelijk in bedrÍJf gesteld en zullen in mart 1988 volledíg Ín gebnrí¡ç rcrden ge-
ncln3n.
lilader or¡erleg tusser¡ inftíatiefnerær en de geræente Elnæn en Sctponebeek beeft tot een zodanige aan-
passing var¡ de bedrijfsvoeríng door de MM bij de olíerrinnlng ín Sctpor¡ebeelc gelefd, dat de uitstoot
van SOr Ín het gebíed ondanks een toeriarn enran ín verba¡d net de kcræt van de gasontalavelí¡¡gs-
Í¡stallatie in trmen ín totalfteit. aar¡zienlijk is tenrggebracht.

Sarer¡steil i¡c tær*crcep :

ír. P.M. Blis te hJftnik (adviseur)
prof. dr. I{. }laås te Bn¡¡ss¡a (voorzitter) |prof. ir. H. Peters te lÈngelo (advíseur)
lr. T.F. Risselada te rs-Graventrage

dr. ír. T. Sct¡reider te Soest
dr. J. Ih. de SnÍdt te ltbrecht.
prof. ír. M. Tels te Eínitpr¡en
prof. ír. M.J. Vroc¡¡ te ttageníngen (advíseur)

Secretaris van de lærkgroep: ir. R.I. Seijffers.
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Mílier:¡-effectraÐortage geluidhi¡derrecreatíe Brede f !!.ó)

Initíatiefnerer: raad va¡r het stadsgeræst. Breda

Bevoegd gezag dagelijks bestr¡¡r van het, stadsgarest, Breda.

Besluít: aarwijzíng va¡¡ rninÍ¡rsal drie (gb)regionale terreinen voor geluídhlnderrecreatie ín het
Stadsgeræst Breda.

ActívíteÍt: Ibt scheppen vari permanente, nrÍrntelijke nngelijktreden r¡oor de beoefening van de geluid-
híndersporten rrctorcross, nndelvlíegen en nndelautoriJden. Hierr¡ee [¡ceten lanelprnten rrcrden gesa-
neerr:l; zo kurinen galest en gaæenten een stringenter beleíd voeren ten aanzien van (íl)legale ge-
luidhírxlerrecreat ie.
Híervoor rærd een haalbaarheidsorderzoek verricht, dat uít drÍe orderdelen bestord:
l. rnventarísatie v¿¡n vraag en aanbod en analyse van de lorelp:nten.
2. Stapsgewijze selectie leídend tot een aantal nngelÍjke lokatíes order verrældíng van gebruíkte

criterÍa.
3. Hetailleerd onderzoek naar de haalbaarteid van deze lokatíes, waarbij nininraal drie perrnanente

terreínen ¡r¡ceten r,rcrden gevonden; richt,lijnen voor inríchting, beheer, en oploítatíe van de ter-
rei¡en.

De opstelling van het MER had vooral betrekking op de ordenlelen 2 en 3.

Stand van zaL<enz De m.e.r. is op 28 nor¡ember 1984 va¡r start gegaan. De rærþroep van de \¡îftrer heeft,
advíes voor de richtlÍjnen voor de í¡¡hci¡d van het MER uitgebractrt. Dít ad-op 22 januarí 1985 haar

vies rærd op I aprÍl 1985 zonder wíjzÍgíngen door het bevoegd gezag o\rergenoÞn als richtlíjnen. lbt
MER rent bekendgeÍEat<t' op 30 september 1985. lih een tnor:zÍtíng op 4 nwernber sloot de ter vÍsie leg-
Síng op 15 november van het z¿Lfde jaar. De rvûær bracht haar toetsingsadvies uit op 13 december
1985.
Ilet overleg in tÞt stadsgeræst is nog niet afgerond. Dit tungt saær¡ ¡æt. de rcigering va¡r de geræen-
te oostertqrt, die het regíonale terreÍn bÍnnen lnar grenzen zctr krijgen, cm ¡r¡eder¡erkíng te verlenen
aan de realisatie. tlet besluit voor de aanwÍjzíng van één of ræer terreinen Ís daarqn (ìoorlopig?)
opgeschort.
VenCer ís het MER bijgesteld op grord van de ogrerkíngen díe tijdens de toetsingsfase naar vorenzijn gebracht. rn het EírdrapportntER, dat julf 198ó fs r¡erschenen is in belangir¡t" rot" tegannet
gekrræn aan de p:nten uit het toetsingsadvies va¡r de Voorlopíge Ccnmíssie m.e.r.

San¡enstellÍng van de \Ërkgroep:
ir. l{. Kleín te Loctsn
Ír. J.A.M. van der Lee te ts{ravenluge
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eí¡dtpr¡en
drs. M.J.S.M. Reynen te h¡.rrrnalsen (adviseur)
prof. dr. J.I.S. Zor¡ner¡el.d te ZeÍst (voorzitter)

Sgcret,aris van de werkgroep drs. A.l{.J. Sct¡aik (in voororrerlegfase) en drs. H. Ituísnan (in toet-
síngsfase).
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Mílía¡reffectrapportage afvalstort Midden-IJssel ( ll7)

Inítíatíefnefi¡er: DagelÍjks Bestrnrr va¡r tet Getæst Midden-llssel.

Bevoegd gezag: Raad van het C'enæst Midden-Llssel.

Besluit: de aanwijzing van een lokatíe voor tnt gecontroleerd storten va¡r tnrishcr¡delíjk (en daarmee
gelÍjk te stellen) afval, aníveríngsslib en bq¡r- en sloopafal ín het Overijsselse deel van tet C'e-

ræst Mídden-Llssel a1s uitr¡erkíng van het Pror¡inciale Afvalstoffenplan van Overíjssel.

Activíteit: Er díent een lokatíe te vprden gekozen ¡¡oor tet gecontroleerd storten van voornoende
soorten afval, die vrijkøren ín het Overijsselse deel van het Gewest MÍdden-IJssel. Ten behoeve
híervan gíng begín 1984 een bijbehorend lokatie-orderzoek van start, dat bestaat uit de volgende
drie onderdelen:
l. globale lokatiebepaling.
2. bepalíng van een beperkt aantal voorkeurslokatÍes.
3. uítwerkíng van de voorkeurslokatíes.
fbt MER teeft betrekking op orderdeel 3: de uitrærkÍng van vijf voorkeurslok¿ties en de mílieu-ef-
fecten daan¡an.

Stand van zaken: De m.e.r. ís op 30 apríl 198/+ van start gegaân. De rrerþroep van de Wrer heeft op
27 juni 1984 geadviseerd or¡er de ríchtlijnen. De richtlíjnen r¡erden in jufi 1985 vastgesteld. lbt
MER r¡en:l op 22 janr:ari 1987 bekerd ganaakt. Op 28 en 29 jarruarí 1987 vonden de tnor"zittingen plaats.
De Ccr¡¡níssíe voor de m.e.r. bracht haar toetsÍngsadvies uit op 16 apriJ. 1987. Het cqnr¡entaar van de

Ccrmissíe richtte zich vooral op de presentatie va¡r het aspect (geo)hydrologíe en het ontbreken van
een adequaat beeld over de mogelíjke verspreiding van het verontreinígd percolatiewrater uit de

stortplaats bij eventr:ele leldren ín de orderafdíchtíng van de stortplaats. l.Iaar aanleíding van deze
lcritiek is een verdergaarde (geo)hydrologische studíe uitbesteed. De besluítvormÍng zal i¡ 1988 r¡or-
den afgerord. Dan zal ook uitrrerking van tet Streelçlan begínnen voor de geselecteerde lokatÍe.

Sar¡enstelli-r¡s van de rærkgroep:
drs. A.P.H.M. Boorman te Bn¡nss¡n
ír. I{. van Drijvenbooden te l.bordrecht
prof . dr. I{. f,faas te Bn¡rssum (voorzitter tíjdens vooroverlegfase) |
íng. J. I'lertens te Tílhrrg
prof. mr. D.I{.P. R¡iter te lËngelo (alleen tijdens vooroverleg)
drs. J.A.J. Ven¡loet te Ben¡rekcm

dr. A.J. lJíggers te Iæersun
prof. dr. J.I.S. Zonr¡eveld te Zeíst (tilaens toetsÍrgsfase)

SecretarÍs van de rerþroep: drs. J.J. Scholten.
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Mílieu-effecÈrapportase kameer- en watersoortcentnm Broekertrar¡en ( Il8)

Inítíatiefnener: college van Burgareester en ÌIethc¡ders van Stede Broec

Bevoegd gezag: gøreenteraden van de geieenten Stede Broec en Ventnrízen

Besluít: vaststelling van tct bestønningsplan dat voorzíet ín de aanleg van tet kampeer- en llater-
sportcentñ¡n rBroekerhavenil .

Activíteít: Ter verbeterÍng van de recreatieve voor:zíeningen van de tlarkerr¡eello¡st r¡prdt voorgesteld
om een karpeerterrein van 350 stardplaatsen aan te leggen, een jachttraven net 500 natte lígplaatsen
en 250 walplaatsen, een strardrecreatÍegedeelte voor 2000 personen en een strandgedeelte voor 300

surfers en horecavoorzieníngen. Bíj de realisatÍe va¡r het plan rordt op enkele tíentallen n¡gters uit
de tnrÍdíge la:stlijn bíj Bovenkarspel een eilard ¡¡et een oppervlak van 14 ha aangelegd binnen de
greîzen van de ganeenten Stede Broec en Verituízen en ín nog nlet gareentelijk íngedeeld provincíaal
gebíed. In enge zín kan aIs or¡dernenersdoel het oprichten en oploiteren van een rendabele recrea-
tievoorzíenílg rrorrCen orderkerd.

Stand van zal<enz De m.e.r. ís op 26 febnrari 1987 van start gegaari. De værþroep heeft op 23 april
1987 geadviseerd over de ríchtlÍjnen. Deze zijn op 4 juni 1987 vastgesteld. Op 22 okÈober 1987

starlte de toetsíngsfase îÞt de openbaarmakíng van het MER. De Cc¡r¡nnissie bracht op l8 december van
tetzelfde jaar lraar toetsírgsadvíes uit over het MER.

San¡enste[ins van de værkgroep:
A.P.H.M. Boor¡nan te Bn¡nssun
dr. ir. A.J. Flach te Oven¡een
dr. ír. J. Leentvaar te Middelh,ug (adviser:.r)
drs. J. Rooth te Wrecht (advÍseur)
ir. J.J. Vínjé te Etnreloord
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzitter)

Secretarís van de rærþroep: drs. H. ttuisnan (ín de voororrerlegfase) en drs. M. Odíjk (ír¡ de toet-
sÍngsfase)

Bijlage 3, p. 15



Mil qrt-cr.mdfncenolen (betqr- en rætselzand) l{oord-Braba¡rt (ll9)

fnítiatíefneí¡er: College van @deprteerde Staten van l.Ioord-Brabant.

Ber¡oegd gezag: Pror¡íncíale Staten va¡r l,Ioord-Brabant.

BesluÍt: vaststellíng van bet ontgrondíngenplan r¡oor beton- en ¡r¡stsel.zârid, met name waar dí¡ plan
bet'reldrÍng heeft op de aanwÍjzíng van de toekcrætÍge zandwinníngslokatie(s).

Actíviteít: Ten betperre van de lardelÍjke rroor:zíening voor de lange termiJn - de període l9B9 tot en
met 1998 - heeft de prcrríncie ldoont-Braba¡rt een taakstellí¡lg op zich gencnen van ca. 22 miljoen ton
beton- qr ¡retselza¡ul.
Híen¡oor díene¡r op maxírmal 5 lqû van groot, vaanrater, één of ¡reerdere gebleden van tesaæn 2æ à Z2O
ha gevonden te ncnCen waar de zarúdnníng kan plaatwírxlen. Een eerste globale select,íe op basís van
geologísche voorkcnens en hanle belanrerfngen had eer¡ global.e aanduidíng va¡r het studiegebied opge-
leverd. Een tcÈede afbakeníng nret betulp v¿¡n een m¡It1-crítería analyse leverde vijf gebíeden qr. In
het MER zullen, r¡aast lokatíe-al.ternat,íeven, ook uitvoeríngsalternatíeven en de verschíllende rnge-
líjkheden voor de eirdbestemning van de te creëren plas rærden vergeleken op de respectíevelíjke
milieu-gevolgen.

Sta¡xl van zaken: De m.e.r. fs op I septernber 198ó van start gegaari. De werkgroep van de Conmissie
heeft op 27 oktober 198ó geadvíseerd over de richtlijnen. De richtlfjnen zíjn op I september l9B7
vastgesteld en kcrûen ín tnofdlijnen overeen ¡æt tet advÍes van de Cc¡rmíssÍe. Tegelijk net de richt-
lijnen hebber¡ @deprteerde Staten, na orrerleg ¡oet de betroldren gøeenten, víer potentÍële wfngebíe-
den aangennezen, waarbinnen zeven lok¿tie-alternatieven in aar¡rert¡íng kcren. Ibt overleg met de be-
trokken geneenten Ís er debet, aa¡¡ dat, de richtlijnen niet vÍjf, rnaar tv¡aalf flìaarden na de start van
de m. e. r.-procedrre zijn vastgesteld.

van de
ír. W. Crar¡er te ltorbnrgge
Ír. H. DíJkstra te 7¿ttell
drs. R.H. IG¡r¡r¡ers te Rhenen (advíseur)
prof. ir. H.P.S. van Iotn¡ízen te lfuÍden
I{.4.S. va¡r }leel te Zeplte
prof. dr. J.I.S. Zor¡neveld (vootzitter)

Secretarís va¡r de rrærkgroep: drs. H. Ifuísnan, geassisteerd door drs. R. Klerks.
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Míl íeu-ef f ectraûrbrtâse ludrttrar¡p:r Zr¡id-Lirnlrr¡:c ( I20)

fnitiatíefne¡ûer: N.V h¡chthaven A¡Íd-Límh¡rg

Bevoegd gezag: de MÍnister van Verkeer en l{aterstaat in or¡ereensterrr¡í¡ìg ¡rBt de MÍnlster van Volks-
tnríwestíag, RrÍnbelijke OrdenÍng en Mílíeubeteer

BesluÍt: wíjzígíng van de aanwijzing van het vliegrreld Beek (ook genoend l.faastricht Airport of
I¡.¡chthaven Ztrid-Limhrrg) op grord van de l¡¡chtvaartvnt, artikel 18 t/m 30.

Activiteít: Ter ontrcildæling van het vliegveld als belangrijk regíonaal vrachtcent¡¡.m en als lcroo¡
punt ín de erçressgoederen- en paldcetpost¡narkt wil de initiatiefnerær een nfer¡æ starb-/lardíngsbaan
n¡et een lengte van 3500 m aånleggen en gebnríken, gelegen in de richtÍng 079'-259' trr, de zogeheten
OosÈ-læstbaa¡r.
Naast de feitelíJke aanleg va¡r deze baan en het gebnrÍk en¡an wil de initiatÍefne¡ær een bedrijven-
terreín aanleggen. De venuachtíng is dat de Oost¡¡estbaan e¡<tra bedrijvigheid aantreLct en dat ook de
í¡rfrastn¡ctr¡rr zal npeten rcrden herzien.
Doordat bÍj de aanleg va¡r de baan en tnt bedríjventerrein grorrl aan tet (nu agrarisch) gebnrÍk rordt
onttroldren, ís een aanpa.ssingsiaríchtíng vootzíen.
Een ccnplicatíe Ín de procedure vonrÞn de feiten, dat
' het huldige luchtvaart,terreÍn nog niet is voouien van een geluídzone, zoals artikel 25 van de

I¡:chtvaart¡æt voorschríj f t ;
' het, bevoegd gezag, voonritlopend op de aanteg en tet gebnrík van de Oost-*æstbaa¡¡, toestenmÍng

heeft gegeven qn het aa¡rtal nachtvluchten uit te breiden.

Stand van zaken m.e.r.: Na een eerste bekerÉDakirg door de Ríjkslnchtvaartdienst op 2ó nef 198ó,
waarin lærd uitgeg¿un van een aangepaste m.e.r.-prrccedr¡re, rærd in h¡eede i¡sta¡rtie geko-zen \¡oor een
(vrijwel) normale m.e.r.-procedure. Dit r¡erd o,p 13 juni f98ó bel€rdge¡¡aalct ln de Staatsccrrrant en
ar¡Cere d¡gbJ.aden. In deze bekendmaking rerd de status van er¡kele rel4)orten, die volgens de eerdere
bekendmaking te zanen tEt MER zq¡den vonÞn, gadjzigd en rerden de tnorzlttingen, die aarvankeliJk
bedoeld uaren ter beoordeling van dat MER, crqezet in ínspraakbiJeenkqûsten ten behoeve van de
richtlíjnen van een nieuw, nog op te stellen MER.

De op 25 febn¡arí 1986 door de \&ær opgestelde 'Aanfurelfuryen vær de furlr'ld van lrlt MER Oæt+est-
baan Tuchthaven Zuid-LÍmburg ' kregen in de nier¡æ opzet de status van een rlctrtlíjrnnadvies. De
richtlíjnen rende¡r op 2l augtrstus 1986 vastgesteld, ræt uitzondering va¡r tet prnt gelutdhÍ¡der. Aan-
vulling op dit pr:nt en de cmvang van let studlegebíed rerden o'p 20 novernber 1986 vastgesteld in de
volm van aarvullerde ríctttlÍJnen. tbt MER rerd op 29 april 1987 bekerd geÍEa¡t,, nådat tnt in eerste
i¡stantie door het bwoegd gezag ras teruggege\ren aan de I¡rchthar¡en A¡id-Límh¡rg r¡oor aar¡vr¡lllng. 0p
7 julí 1987 vonden tnorzÍttíngen plaats te ltuth en Beek. De C.¡¡rmíssíe bracht haar toetsingsadvies
uít op I september 1987. Daarin stelde de CcnrnlssÍe dat tÞt MER niet, voldoet aan de eisen, die aa¡r
m.e.r. als tnrlpniddel voor de besluitvornring gesteld nngen !Ðrden. l,fet naæ sctpot tet MER tekort in
de voorspellíng van de rærkelijke geluidhírrCer voor de betr¡oldren cmrþner¡deri en de beha¡delÍng van de
geohydnologiscte effecten. tbt toetsÍngsadvíes en de krftische opærkíngen uft de inspraak hebben
het bevoegd gez¡g doen beslÍssen een Wader Ra¡rytortt op te stellen vaarin z¿l rcnlen íngegaan op de
ontbrekende ÍnfonmtÍe. Ilet l,Iader Rapport zal begÍn 1988 rrcrden bet<erd ganaalt, en ter visie gelegd.
Er zaL weer ínspraak mgelíJk zíjn en de Ccrunissíe zal ín de gelegenheid rrorden gesteld ook tet l.Ia-
der Raprport te toetsen. IËt, l.Iader Raport en de beoordelíng daawan anllen Ín de besluitr¡ormíng ror-
den betrold<en.

Sanenstellíng va¡r de r¡erlrgroep:
dr. J.H. Ette¡r¡a te Aæterdan (adviser¡r)
dr. ír. J. ttcel<s te llagenÍngen
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ir. G.J. Klei¡¡tponte van Os te Schiedan
dr. H. Nieboer te t{ootdorp
drs. H.G. q.$er*erk te Elnren (voorzitter)
Ír. K.A.A. van der Spek te Arersfoort
dr. F. P.C. L. Tonnaer te trorn (advíser¡r)
ír. A.J.A. TaaE te Oegstgeest (adviseur)

Bij het opstellen van de aanbevellngen w¿x¡ ln plaats van ír. 7aaE, ¡nr. ír. A.H. Vítters te rs-

Gravenhage betroldrer¡. Deze laatste destandige læeft zích echter uít de v,erþroep teruggetrokJren toen
zfjn rærkgever rærd betrold<en biJ de uítbreidlngspla¡¡nen van het vlíegveld.

Secretariaat van de çerkgrcep:
. drs. M. Odijk (tijdens de opstellíng van de aanbevelÍngen voor de i¡rhcud var¡ het MER)
. ír. R. Rerise (tíjder¡s de toetsíng van tet MER).
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Mil ieu-í¡vloedenramort, fuchtscheidlnsslnstallatíe en ¡ænsstatldr te Vílsteær¡tzl (f21)

Inítiatíefnen¡er: N.V. Nederlardse Gasunie.

Bevoegd gezag: College van Gedeprteerde Staten van Overijssel (GS Overíjssel), het Zuíveríngscbap
I.Iest-Overijssel, de geneente ûnren.

Besluiten: vergunníngverleníng volgens de l{et inzake de h¡chtverontreínlging, de l{et verontreiniging
oppewlaktevater, Hindenæt, I{et geluidhinder en de Grordr¡ateñæt. Tevens zal het bestemningsplan
van de gøneente Or¡ren n¡ceten rprden gewÍjzÍgd.

Activiteít: De Gasurie is van plan het ccrpressorstation Qnren uít te breiden ÍÞt een luchtschei-
dings- en nenginstallatíe voor de winning va¡r stikstof en nengÍng mat lmogcalorisch aardgas tot
aardgas van ttSlochteren-kv¡aliteítrr. lbt gas ÍEt afwijkerde sarenstellÍng, dat net stlkstof dient, te
worden gemengd, is afkønstig va¡r verschillende velden op de l.loordzee en het l.Ioorden en Oosten van
het land. Met. tet, project is ook de nengíng beoogd van aardgas dat va¡¡af L987 zal worden geleverd
door de ontaøavelÍngsÍnstallatie van de Nederlandse Aardolie l4aatschappij i¡ Elmen.

Stand van zaken m.e.r.: lbt betreft geen rnilíeu-effectrapportage volgens de procedurele en inhoude-
líjke vereisten van de rret. I{el heeft de Vûrer aanbevelirgen voor de ír¡hd¡d van het milíeu-í¡vloe-
denrapport uitgebracht aan GS &erijssel op 4 december 1984. GS Overíjssel teeft op 2 januarÍ 1985

deze aanbevelíngen vrÍjweI geheel net enkele aanrnrllingen als ríchtlÍJnen vastgesteld. De vergttr-
níngenaanvraag geschiedde Ín april 1985 en het milieu-invloedenrapport r,ærd in ræi 1985 bekend ge-
maakt. De vergunnÍngetu¿mvraag en het rnilieu-irwloedenrapport lagen ter Ínzage in nei en jurÍ 1985.

De t¡oorzíttíng vord plaats orp 2l juni 1985. Iet, betsírgsadvies van de \&rer rærd uitgebracht op 23
juli daarop. Op 5 nor¡ember 1985 rærden de verguurirgen íngevolge de HÍrden¡et, de l{et geluídhÍrder,
de l{et ín"âl<e de h¡chtverontreinígÍng en de }Iet verontreÍníging oprpewlalctæater verleerd door Gede-
puteerde Staten Overijssel, respectievelijk het äriveríngschap l{est{veríjsse1. De vergunning op
gronJ van de Grord¡¡raterr¡et rerd verleerd op 22 aprÍ1 1986. In de beschíld<íng troor deze laatste ver-
gunníng is bepaald dat een peilhrizennet rrordt íngerícht voor rætlngen ae¡r de grondvraterstard, te
beginnen terminste teÞe maarden voor het begin van de bernaling tot termi¡ste drie ¡rnarden na beëÍn-
digíng daanzan. De vergunní¡¡g ínzâte de ræt lrrchtvercntreínígÍr¡g bevat geen voorschriften o¿er de

nonitoríng va¡r de vegetatÍe rordcm de Í¡stallatie net het oog o'p rngelÍJke beinvloeding door de af-
gassen. De suggestie rprdt gegeven dat de fnitiatíefne¡rer en tpt Lardgoed Vilsteren B.V. hle¡¡c¡¡Erent
orrerleg tebben.
tbt nengstation en de luchtscheidíngsínstallatíe (fase l) k¡varen in 1987 gereed en a¡lIen bij de ín-
gebruiknane van de gasontzrravelingsinstallatle van de MM msdÍo 1988 ín volledíg bedrijf kc¡ren.

Sarenstellínc van de vær*groep:
drs. J.A. van den Berg te ZeisÈ
ir. H.S. hrijterùnk te Deventer
dr. irg. A. von t{eier te NieturVennep
dr. J.Ttr. de Snidt te lftrecht
dr. J. Spaarder te Biltfnren (voorzitter) J

Secretaris va¡r de rerkgroep: drs. J.J. Scholten.

[2] Csreente Or¡r¡en.

Bijlage 3, p. 19



@slac en \¡errerkínq r¡an radíoactíef afi¡al (123)

InitiatÍefnener: Centrale Organisatíe r¡oor RadÍoactief Afuat (æVRA) B.V.

Bevoegd gezag: ' de Miníster van Volkstn¡ísvestÍng, Rrírntelíjke OrdenÍng en Mílieubetper, de Minister
van Econcmisctn Zaken, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en l{erl¡gelegenheÍd, de
Staatssecretarís van llelzijn, Volksgezondheíd en G¡Ltr¡rr \¡oor de vergunníng van de
IGrnenergierret

' de Mínister van Ver*eer e¡r l{aterståat \¡oor de vergr.¡û¡Ír¡g volgens de llet verontrel-
nlSing operT rlakternateren.

Besluít: vergunning volgens de lGrnenergiaræt, artíkel 15 en aÉikel 29 voor het voorhanden hebben
van radíoactier¡e stoffen, splijtstoffen en ertsen en volgens de l{et verontreíníging oppenrlakternate-
ren. Arrlere bijkcærde besluiten betreffen een wijzÍgirg van besterrningsplan als de gekozen lokatie
voor de opslag- en ven¡erkíngsfacÍliteit voor radioactief afual strljdig is net het vigerende be-
steuníngsplan, alsæde een bo-uwergunrbg.

Act víteít : InÍtíatiefnerær is rzoorne¡æns op één lokatie een tijdelÍjke bwengrordse facilíteit te
realíseren r¡oor de opslag en venærkíng van alle soorten radíoactief afval dat de kqnende 50-100
jaar in Nederland geproduceerd zaL rrcn:len. De facíliteit ís ín eerste Í¡sta¡rtíe bedoeld ter ver-
vangíng van de tuidige ínterÍnropslag van laag- en middelradioactÍef afual te Petten (gem. ZÍjpe) en
voor de opslag van (rngelijk) uÍt het h¡itenla¡d tenrgkererd lroogradfoactÍef afval, dat ontstaat na
ogærkírg van bestraalde spliJtstofele¡r¡ente¡r van de bestaa¡rte þrncentrales Borssele en Dodewaard.
Daarnaast zou de facilíteít ook gesctríkt ¡rceten zíjn voor de opslag van afua1 van eventuele nieuæ
kerncentrales (tot een uitbreiding van het kernenergíevenrngen ¡ret 4000 tdüe).

Stand van zaken e.r.: I{et betreft een m.e r. rnt een bijzonder (verlengde) procedure: opstellÍrg
staprpen (tnt zogenaarde lokatÍe-onafhankelíjk MER enen beoordelÍng van het MER geschieden ín üæe

het lokatÍe-gebonden MER). De m.e.r. ginS op 25 ¡naart 1985 van start rÞt, een bekerÉnakíng ín de
Staatscourant en enige andere dagbladen. De \&ær bracht t¡aar advÍes voor rlchtlijnen voor de ir¡h6¡¡d
var¡ t¡et I'okatie-ornfhankelijte MER uít op 24 ræL 1985. De ríctrtlijnen voor het lokatie-onafhankeliJk
MER rænlen vastgesteld ín juli 1985. Þt MER rerd in opdracht var¡ @VRA opgesteld door MIIN en Ece-
plan, adviesh¡¡ear¡s te Aæterdan en Arnlsn. tÞt rcrd begin norernber 1985 íngedienf en op 12 nor¡e¡nber
1985 bekerd gemaalt en ter visíe gelegd tot 12 dece¡¡ber 1985. Ibt berroegd gezag belegde geen openba-
re zitt'ing in deze lnspraakrcrde, Op 24 Januari 198ó bractrt de ryûær haar toetsingsadvíes uit o¿er
tnt lokatie-or¡aftnnkelijk Mm. Dit advíes ber¡atte ter¡ens aanbanelíngen r¡oor de í¡¡hcr¡d van het, Ioka-
tfe-gebonden MER. ùp 24 JunÍ 1986 stelde het bevoegd gezag de ríchtlíjnen vast voor de í¡¡hcr¡d van
het' Iokat'ie-geborÉen MER. l.laast de m.e.r.-procedr¡re bracht de Ccrrnissie Iokatiekeuze OpslagfacíIi-
teit' Radioactief Afual (I¡FRA) op 8 oktober 1985 een advÍes uÍt aan de MinÍster van \¡RCM or¡er loka-
ties dÍe uít beshr.¡rtijk en planologísch oogpnt gesctríkt zcr¡den zijn voor de faciliteit. fbt advÍes
van de Cqunissie LOFRA venældde dríe lokatíes, te reten een lokatíe op tnt terreln van tet lrdus-
tríe- en l{avenschap tloerdíjk op het grordgebÍed van de ganeente Kh¡¡rtert, en tlæe Lokaties ín de ge-
ÍÞente Borsel.e waantan één lokatie op het terrein v€m de N.V. P2Þí. In verrrolg op bet aô¡ies van de
CcnmissÍe LCE:RA' tet lokatie-onafhankeHjk MER, er¡ de beoordelíng daanran, besloot de mfnÍster van
VROM de voorlopige keuze van een lokatíe o\¡er te laten aan de inítÍatíefn€rÉr. De ævRA gaf daarop
in Juní 1986 aan een r¡oor*eur te hebber¡ \¡oor een vestiging op het terrein van de N.V. pZÞ{ bij Bors-
sele. fn het lokatíegebonden MER. v,prden de drÍe lokatíes beha¡deld. Ibt lokatiegeborden MER værd
echter futgedierd alleen ræt vergunníngaanwagen en lGrnenergÍ*et en l{et ver¡ontreinlgins oppervlak-
tewateren voor de lokatie op het terrein van de N.V. PZÞ{ bíJ Borssele. De bekerdmakíng van het, MER
en de trergunníngaarvragen vond plaats op l8 nwernber 1987. Qp l0 decernber 1987 tærd een tnorzitting
belegd ín tþir¡kensza¡rd. Ibt toetsÍngsadvíes van de CcnmÍssie r¡oor de m.e.r. vprdt Ín de tveede helft
van jaruarl 1988 uitgebracht.
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San¡enstellins va¡¡ de wer*groep:
pnof. dr. K. A¡rard te Bedíjn (advíseur tíJdens voorcrrerlegfase)
dr. E.F. Blokler te Rotterdan¡
ir. C.J. Ifuyskens te Dc¡nælen
prof. dr. J. IGnna¡deur te Groníngen (voorotrerlegfase en tætsing lokatie-onaft¡ankelfjk MER)
drs. H.G. q¡ærkerk te Er¡æn (vootzftter t{dens toetsfng lokatle-onafhanl¡elijk MER)

dr. R. Schitt te Hílversm
ir. R.G. SctËlvínck te Eergen (advlseur)
dr. J. SpaarËer te Bíltlpr¡Àn (voorzítter tÍJdens vooroverlegfase) Ï
prof. dr. C.lù. Stortenbeker te AÍ¡h€Í¡
dr. C.A.J. Vlek te Onnen
prof . mr. J. I{essel te l.Ioorúrijk

Secretaris van de rærtqroep: drs. J.J. Scholten. Ir. R. Rense mdersteude het, secretariaat tÍjdens
de r¡ooroverlegfase.
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MÍlieu+ffectramofr,age baar¡¡erler¡cínc l¡d¡tbar¡e¡r DeLde (125)

fnitíatiefne¡rer: lW luchthaven Eelde

Bevoegd gezag: de Míníster van Verkeer en llaterstaat Ín wer.eenstermíng net de Mi¡Íster van Volks-
tuÍsrestÍng, Rrimtelijke OrdenÍng en Mílieubetleer.

Bes1uÍt: wíjzígíng van de aarwÍjzing van tet vlíegweld Eelde op grord van de Tr¡chtvaartwet (artíkel
18 tot en ¡æt artíf€l 30).

Activíteit: In het kader var¡ het stfm¡leren va¡r de regíona1e ontwÍkl<elírg van let noorden des laruls
ís de ínítíatíefnener \¡oorrrcrrÞr¡s¡ het gebnrík van de lrchthaven Eelde te íntensíveren. Hiewoor Ís de
verlengÍng va¡r baa¡¡ 05-23 ín aúóæstelÍjke richtíng va¡r l8ü) m tot 2500 m een essentieel onderdeel.
Naast. de baarverlenging rcrdt een aa¡rtal voorzíenírgen en nsatregelen noodzakelíjk geacht ín verband
net het gebnrík van de geintensiveerde lrrchtt¡aven door grotere vliegtuigen en dus grotere aantallen
passagiers en hoeveelheden vracht.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. is op 20 nei 1985 van start gegaan ¡r¡et de ter visíe leggíng van
een ínfo¡nntienota or¡er de voorgenanÞn activiteit. De bel€nùnaking in de StaaÈscourant en andere
dagbladen vond plaats op 3l ræi 1985. De \rltær bracht haar advies voor de richtlijnen voor het MER

uít op 15 julí 1985. De richtlijnen verden vastgesteld op 21 augustus 1985. Ilet MER was in 1986 in
grote líjnen al gereed ¡naar rærd uíteírrtelijk pas op 25 september 1987 bekerd ganaakb. De tporzít-
tí¡gen vo¡den plaats op l0 norernber 1987 in Vries en op 12 no\¡ember 1987 op de l¡¡chthaven Eelde. De

Cc¡mrissíe voor de m.e.r. zalbaar toetsíngsadvies uitbrengen c¡retreeks 15 jaruarí 1988.

Sa¡rer¡stellí¡n van de rærkgroep:
prof. ir. L.J. Brasser te De Lier
dr. ir. J. f¡¡eks te l{ageníngen
ír. I{. Klein te I¡ctsr¡
W.A.S. van l.bel te Zr¡olle
drs. H.G. û¡¡erkerk te Elmen (voorzitter)
nr. íng. A.H. Vitte¡:s te rs{raventuge (advíser¡r)
prof. ír. J. Volm¡Iler te Dríebergen
prof. dr. J.D. van der llaals te llaren

Secretaris van de rær*groep: drs. A.!I.J. van Schail< (tot begín ju¡í 1985); daarna ír. R. Rense
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toetsí¡g itZ¡sarænfasserde llureltr¡nte¡:sr¡clung zm DoLlartl¡afenprcjelct Edenil (126)

Inítíatiefner¡er voor het van het D¡ltse milíeu-rapoort: de deelstaatregeríng van l{edersak-

Bevoegd gezag: Regering en parlaænt van de Bondsrep$lielc ù¡itslard.

Besluít: goedkeurí¡¡g van tet Sarenværkingsverdrag Ee¡rs-Dollard en beschíkbaar stellen van kredieten
voor de bcr¡v van de DollarrCtsven.

Initíatíefne¡r¡er voor de toetsir¡e van het mílíeu-rapport. als ware artikel. 7 var¡ de Efrichtlijn in-
zake de m11 van kracht: Miníster van Volkstuisr¡esting, RrÍntelijke OrdenÍng en

Milieubeheer.

Activíteít: Het Dollardhavenproject beoogt ín eerste aanleg vermÍldering va¡r het baggenerk cm de

toegang van de Effierhaven op diepte te ho¡den. Een tc¡Þede reden voor de plannen fs gelegen ín het
scheppen van gunstíge voonpiaarden voor de regÍonale ontwildcelíng en een derde ter¡slotte is de r¡er-
vangíng va¡r de cr¡de zeesluis. Aangezíen deze værten plaats zouden vlnden op rbetwist gebiedr en
hiewoor volgens tet l.Iederla¡rdse stardpunt het Eeræ-Dollardventrag uít l9ó0 or¡toereÍker¡d teias, is een

aa¡rvullend verdrag opgesteld, dat ín 1984 Ís ordertekerd door de liþderlandse en lfest-Duitse rege-
ringen. Ten behoeve van de ratifíceríng van dít verdrag Ín de Bordsdag is fn opdracht van de deel-
staat Nedersaksen de tZusanrenfassetde ttnweltwtersttdtrttg zm Dollarthafenprojekt Men ' opgesteld.
Op 14 november 1985 rcrd tret Sarern'erkíngwerdrag door de Bordsdag en op 20 dece¡r¡ber van letzelfde
jaar door de Bordsraad goedgekeurd. lila overleg tussen de betroklren ¡nínísterles in beíde landen is
het milíeu-rapport ter turd gesteld van de l.Iederla¡dse regering ten betper¡e va¡r de eerrder genoarde

consultatíeprocedure. IÞt rnilieu-rapport is daarnaast, tezaæn r¡et tct toetsíngsadvíes van de Cqn-
missíe toegezorden aan de îyeede l(arnr net het oog op de ratificatíeproceôrre va¡r het verdrag.
tlet Dollardhavenproject bestaat uit de afsluitíng van tpt EHer Vaarvater en de bcr¡r van twee slui-
zen, waardoor een negen km lange, getijvrije haven ontstaat en een cmleidíng van de Ee¡æ door de

DollarrC va¡r 2l lcn lengte voor het scteepvaartverteer naar de boven-Eêms. Door de bergÍng van de
vrijkcnerde baggertneveelheden en de niet¡ræ Eøæcmfeídíng gaat ca. 800 ha wadoppewlak verlor"en.

Stard van zaken: De toetsíngsprocedure van het ù¡itse milieu-rapport ís 2l oktober 1985 van start
gegaan en op 1l febn¡ari 1986 is het advies aan de Mi¡íster van Volkstn¡iwestíng, Rrírutelijke Orde-
nÍng en Mílíeubeheer uitgebracht. Op f4 augustus 1986 verzocht de MÍnister van \rKM de Cc¡rmissíe om

een reactie op het cc¡nrentaar op het toetsingadvies dat va¡r de D¡itse opstellers van tet milieu-ra¡
port renl ontvangen. Op 19 augustus van tetzelfde jaar rerd dit nader advies, getiteld 'Reactle op
de Stellwgnalnc zm Prl/fÞ-rÍcJ1t ' , aart de MÍníster uitgebracht. Als bijlage bij de Nota naar aan-
leiding van lr:t efuúverslag 'lrærd de rreactíer op l8 norernber 1986 aan de I\,æede I ner toegezonden.
fn de BRD stagneert, de besluítvorrnÍng over het project. De Mínister van Fínancíën van de Bordsrege-
rÍng heeft zich in tret tSacl¡sta¡úsfurÍcÍtt zm ÐoTTarthafen ' dat aan de Bondsdag is toegezonden kri-
tisch uitgelaten or¡er het project en hien¡oor op de reerjarenbegrotíng tot 1990 geen gelden gereser-
veerd. In de Bordsdag ís ín norre¡¡¡ber L987 een rptíe aarvaard waarín cm een (níeurpe) MER in de zin
van de EG-rícht,Iíjn rmrdÈ gewaagd. In l,trederland teeft de Îæede I ner op 24 febn¡arí 1987 trt sa-
nnnværkíngwerrCrag aangencnren. De Eerste l(ør.er zaL in rnaarb 1988 het sarænværkíngwerdrag ín behan-
deling nerû3n.

SaænstellÍne van de rærkgroep:
prof. dr. ir. E.lJ. BÍjker te llaassluÍs
dr. H. Cohen te Bilttpven (voorzitter, na nBí 1986)
dr. F. ColÍJn te Groníngen (advlseur)
ir. J.C.H. Drost te lÈllevoetsluis
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dr. P. Itagel te lJrnrÍde¡¡
¡nr. d¡:s. J.H. Jans te Gnonlngen (adviseur)
drs. J. Itufjpers te Berkel en RodenrÍjs (adviser¡r)
prof. dr. P. Nijlørp te Hflversun
dr. J. gpaanter te Bílttpven (voorzitter, tot læi l9Só) Ï
prof. dr. J.H.J. TenrÍrdt te I¡r¡sclen
prof. dr. lr. A. VernríJt te Zoeteneer (advisarr)

secretarfs van de rerkgrcep: drs. H. Iirismn, daarbíj ordersteund door drs. R. Klerks en ir. R.r.
Sefjffers.
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ToetsÍrg r¡an tet er¡ah¡atÍerapport (tEP) r¡an de nrilver{<ar¡elírg l{elderslo (128)

Initiatíefnen¡er: niet van toepassing

Bevoegd gezag: niet van toepa.ssíng

Besluít: niet van toepassíng

Actívíteít: De Ccnmissie m.e.r. heeft ln het kader van de evaluatie van de werkÍngssfeer van de
m.e.r., een ro1 toebedeeld gekregen bíj de toetsí¡tg van er¡alt¡atie-raprporten van bepaalde lardínrÍctÞ
tíngsprojecten. HÍeruit voortvloeíerd zal de C¡¡missíe gedurende dríe jar.en vijf evaluatÍerapporten
van Landi¡richtíngsprojecten toetsen. Híerín a¡llen zc¡irel de træe r¡onæn van la¡rlÍ¡richtirg (herin-
richting en n¡Ílverkavelír¡g) a1s de verschíllerde soorten gebieden (grote landschapseenheden, meest
waardevolle beekdalen en neest belangrijke v,eidevogelgebieden) vertegenrcordtgd zijn.
AIs eerste project díerde zÍch aa¡r de R¡ilverkavelÍng llelderslo (ll--Lí¡nh¡rg), waarvan het vooront-
werp-plan op 27 augtrstr¡s 1986 rærd vastgesteld en het bíjbehorerde evah¡atÍeraprport (HElP-rapport)
Ín septønber 1986 verscheen.
De Cc¡nnissie tpeft tet HElP-rapport "Ítúø.deLijk bzÍen tn IEt lldt van de crÍterÍa die daarvær in
het kdervan de m.e.r. gelden", en bíj de toetsing van tet HElP-rapport de værlsdjze van de m.e.r.-
procedure zpveeL trcgelíjk benaderd.
Eén van de bijzordere aspecten bij de beoordelÍng va¡r tet HEP-rapport l,lelderslo is, dat vooraf geen

ríchtlÍjnen in het kader van de m.e.r. [3] waren vastgesteld, \daaraan toetsíng kon plaatwínden. De

lærþroep heeft daarcm als eerste activiteÍt een eÍgen toetsingskader opgesteld op basís van de al-
geûrene richtlíjnen voor de inhcud van een milieu-effectrap'port[4] en tet Voorontrærp-pla¡r nrllr¡er-
kavelíng l4elders1o. Dít toetsfugskader geeft een i¡dÍcatie trce rÍchtlíjnen voor de Ínhoud vân een
milieu-effectrapport van een lardinrichtíngsprocedure er uít hadden lqmnen zien.
De algarnne HElP-rlchtlijnen zijn door de Cqrnissie vergeleken ræt de richtlijrnn zæ,Is dezc biJ een
m.e. r. voor een landínríchtíngsproject zcr¡den hebben gegolden. De Ccnmlssle teeft aar¡ deze algeræne
verschillen tussen HEP en m.e.r. een aparte beschctrring gar{d.

Stand van zaken: Het voorontwerp-plan van de nrilver*aveling ìGlderslo rerd op 27 augusürs 198ó

vastgesteld en þt bíJbehorerde evaluatieraport (HELP-rapport) verscheen in september 198ó. De

werkgroep is op 13 april 1987 begonnen ¡ret tet opstellen van een íntern toetsíngskader. Dit toet-
sfugskader *erd op 17 juní besproken ¡æt de l¿dlnrichtingsdíenst. Vewolgens rærd het toetsingsrap-
port sarengesteld. Concepten rærden orp l0 september en 22 oktober 1987 besproken læt de la¡dinrict¡-
tírysdíenst. Op 3 december 1987 værd tnt loetsíngsrapport toegezonden aan de mÍnister van Landbouw
en Visserij.

Sanensteili¡c van de værkgroep:
Ír. J.S. van Broektnrízen te Assen
dr. H. Cohen te Bilttpr¡en (voor:zitter)
ir. H.J. Colenbra¡der te Velp
prof. dr. ir. H.N. van Líer te lGsteren
dr. P.F.M. Opdan te l.faurÍk
dr. J.tr. de Snidt te Wrecht
ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekcm

[3] Artikef 4lo va¡r de ltet algaæne bepalíngen milíeutr¡gii:ne
t4] Art. 4lJ van de tlet algaæne bepalÍngen milíeúi¡4gíëne.
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dr. A.A. de Veer te Rlpnen

Secretarís van de rærteroep: drs. H. Iirísrwr, bijgestaan door drs. M. hrítenkarç.

Bijlage 3, p. 26



M1líeu-effectramortacê eenteidsoefenterrcin rDe llaar ' ll29)

Initíatíefnemer: Ministerie van Defer¡síe (de dienst Gebaniæn, hlerken en Terreinen, regio ìtoord-Ì.¡e-
derland).

Bevoegd gezag: de staatssecretarís van Defensie.

Besluit: vaststellíng van het inríchtí¡gsplan voor het eentcidsoefenterreín De ltraar. Bíjkcmende be-
sluÍten betreffen in ieder geval de aanpassíng van streeþla¡r en bestarningsplan.

Actívíteit: InitiatÍefne¡rer is voorne¡nens, op basis van het Structuurschema Milítaíre Terreinen
T5lie" ""nheídsoefenterreín 

van ongeveer 250 ha ín te ríchten, te gebnríken en te beheren ín tet
gebíed Dellaar/teagvølenreen, op het grordgebied van de ganeenten Assen en Beílen. Het eenheidsoe-
fenterreín zal ook gebnríkt vprden als zg. werÍg oefenterreín.

Stand van zakenz De m.e.r. ís op 19 januarí 1987 van start gegaarr. De període van lnspraak liep tot
I maart 1987. Het advíes va¡r de Cc¡nnissie m.e.r. rærd uítgebracht op l8 r¡aart 1987. De richtlijnen
voor het op te stellen MER zijn op ll junÍ van tetzelfde jaar vastgesteld door tet Þvoegd gez:.g.

Sanenstefline van de rær*groep
drs. G.J. Baaijens te Dwingeloo (adviseur)
prof. ír. C. BÍjkerk te Rhenen
dr. H. C.ohen te Bilttpr¡en (voorzÍtter)
dr. A.P. Grootjans te Groníngen
kol. (b.d.) G.H. Hagen te Breda (adviseur)
prof. Ír. P. Tideman te Bennekcrn.

Secretarís van de rierþroep: drs. H. Ifuísnarr

[5] Deel d, blz. 5l
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Miliereffectramrtepe cent¡¡ale afr¡alstortplaats Niletnske-ìIco¡d 'tIÞ Doltenn. Fríeslant (130)

InitÍatiefne¡rer: Openbaar LÍchaãn Afvalvenærking FrÍeslard (OI¿F)

Bevoegd Gezag: Gedeprteerde Staten va¡r Frieslarrl

Besluit: Vergunníng volgens de Afualstoffer¡¡et r¡oor de fnrichtbg en het gebnrfk van een afvalstort-
plaats op de lokatle NfJetraske{,bonf ( Ðe Doltenn ) en vergunnlng volgens de ttet \¡erontreinÍgírg
openrlalctamteren voor de lozÍng van afvalwater.

Activiteit: 0[,ÁI' is van plan voor de rremfidering van tn¡ishcr¡deliJk afval c.a. en bcN,ÍF en sloopaf-
val ín de provírnie Frieslard eer¡ níer¡¡e centraLe stortplaats ín te rÍchten op de locatíe Níjehaske-
l[oor.C ( h blten ) ln de gøæente Scharsterla¡d. De stortplaats zûl gebnrÍlst, ¡¡peten \rcíalen voor het
storten van onterrert<bare resÍdr¡en die orerblljven na toepassÍng van ardere ræthoden van vemijde-
ríng: hergebnrík, ccrqnsterên en verbrarden. De selectie van de locatíe ilDe Doltentr ís tot, stard ge-
kcræn zorder toepassíng van m.e.r.

Stand van zaken: De m.e.r. is op 15 ræi 1987 van statt, gegaan. De periode van ínspraak liep tot 1

Julí 1987. Op 17 jrrrí 1987 *end een openbare Í¡forrmtieavond gehcuden te Jqrre. Op die ar¡ord Ís veel
kritielß geuit dat de m.e.r. geen J.okatie-alternat,ieven in beschoturfng nee¡û er¡ dat de besluitvonning
zích geheel toespÍtst. orp de inrídrtíng en het, gebnrik van de stortplaats. De Ccr¡¡r¡Íssie bracht haar
advies voor richtlijnen voor het MER uit op f4 julí f987.
ÌIet College van C*deprteerde Staten stelde ven¡olgensi de ríchtlÍJnen vast op 13 atrgustus 1987. Naar
ver¡cachting zal het MER tezanen ¡æt de veryunning aarpragen door 0[AF rcrden íngedlerd tÍjdens de
eerste þlft van 1988.

Sanenstellíng van de rerlrgroep:
drs. J.A. van den Berg te Zeist
1r. H. Dijkstra te Zetten
dr. N.J.A. Grcen te Zeíst
dr. lI. JoenJe te ttagenfngen
ír. E.J. lGzu te Benr¡ekcm
ír. N.P.H.J. Roorda van EijsÍnga te Delft
prof. dr. J.I.S. Zor¡ner¡eld te ZeÍst (voorzitter)

Secretarfs van de værtgroep: G.F.W. tbrngreen
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Mit riílcsçes 57 oo Italderen (l3l)

Inítiat.iefnennr: dírectíe Zeela¡d van RÍjksmterstaat voor de Mi¡Íster van Verkeer en Ìlaterstaat

Bevoegd gezag: de MÍ¡Íster van Verkeer en l{atersÈaat

Besluit: beslíssÍng or¡er de rrenselijktnid van de aanleg van rijksræg 57 op l{alcheren en de vaststel-
líng van de projectnota.

Actíviteít: tlet betreft de aanleg van het gedeelte van rÍjksuæg 57 op ltalctnren tussen de Veerse Dan¡
en de 458 bíj MÍddefhrry. In het Structr¡¡rsctsr¡a Ve¡'keer en Ven¡oer l98l en in het Rijkswegenplan
1984 ís rijksweg 57 o'pgencnran als ondenleel van het trofdrægenræt. Rijt<slæg 57 vormt, de verbirdfug
tr¡ssen rijksræg 15 ter lnogte va¡r Brielle en rijksræg 58 in de cnge\¡íng van Middelhrrg. Rijkswater-
staat vemacht dat de opensteJ.lÍng van het gedeelte van rijksrcg 57 orzer de Ooste¡:schelde storrr
vloedkering aan tet eínCe va¡r 1987 tot een verkeersstrøn op lfalcheren zal leÍden, dÍe problanen kan
oproepen voor de capaciteít va¡r het prorrínciale ÌÊgennet tussen Vrurrenpolder en Middelhrrg. De o¡
lossíng rrordt gezocht ín de verdere aanleg van Ríjksrreg 57 op walcheren.

$van zaten: De m.e.r. ís op 3 nor¡ernber 1986 gestart, ÍÞt een Raad van de llaterstaat procedure.
De periode van Ínspraak liep tot ó dece¡r¡ber 1986. fbt advies van de Cie. m.e.r. vnnc uitgebracht op
12 janr:ari 1987. De de richtlÍjnen voor het op te stellen MER rærden vastgesteld op 6 febrruarí 19g7.
Het MER en de projectnota z¡llen naar ven¡achtí¡rg Ín de loop va¡r 1988 bekend rcrden gernaålct.

Sanenstellí¡¡g van de rrerl¡groep;
ír. B.N. de KonÍng te Rtpon
prof. dr. ír. F.M. l"faas te Breda
dr. Íng. A. r¡on I'leíer te Nieuw Verurep
drs. J. Il. Stellíngverff te Boskoop
drs. J.A.J. Venrloet te Ber¡nekcm
drs. G. van l{írdum te llijk bíj ùarstede
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zelst (vootzitter)

Secretaris van de rærtsroeo: drs . J.J. Scholten
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Milieureffectrapportage rij t<srÉs 16 bÍi Rotterdan (132)

Initíatiefnemer: dírectíe ã¡íd-tlcIla¡rd van Rijksrmaterstaat, voor de Mínister van Verkeer en Water-

staat.

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en l¡aterstaat.

Besluit: vaststellÍng var¡ tet tracé volgens de Raad van de !üaterstaat-procedure.

Activiteit: Het Mínisterie van Verkeer en ltaterstaat gaat een str¡die verríchten naar de tænselijk-
tnid var¡ een níeuw str¡k van de 416 tr¡ssen het Terbregsep).eín en Overschie ín Rotterdam ter ontlas-
ting van de noordtangent vari de nrit rordcm Rotterdau (420).

De m.e.r. zal uit¡orden ín de vaststelling van het tracé. tbt project staat ín relatíe net het ín-
tegraal plan ldoordrard Rotterdanr, dat order arrlere een uítbreíding en verplaatsÍng van het vlíeryeld
Rotterdan¡ beoogt.

Stard van zalçn m.e.r.: De m.e.r. is op 25 no\r€mber 1986 aargevangen. De Ccnmissie beeft orp 15 janu-
ari 1987 geadviseerd or¡er de ríctrtliJnen. De ríchtlijnen zíJn vastgesteld op 25 februari 1987. De

prcjectnota, net daarín opgencnÞn tÞt MER' kcnt rrcgelljk ín 1988 gereed

Sanenstellíng van de vpri<groep:
dr. H. Cotpn te Bilttpr¡en (voorzítter)
Ír. G.J. tbij te Driebergen
ir. P. de Kíesit te Soest
ír. 1{.A. OosttuA te Leidscherdan
drs. S.P. TjalUngil te Go'¡da

dípl. í¡¡g. K.P. Voll¡ær te Bodegraven

Secretaris van de lgIggggp: ir. R.I. SeiJffers.
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Mílieu-effectrapportage fkmæg I koler¡centrale te Aæterdan (135)

Initiatiefnerer: B¡rgereester en ïEthû¡ders van Aætenlan.

Bevoegd gezag: GedeprteerrCe Staten va¡r l,borrC-tlcLla¡d en de Minister van Verkeer en lùaterstaat

Besluit: vergururÍrgverlenirg Íngevolge de Hi¡den¡et, I{et ínzake lrrchtver.ontreínlgÍ¡¡g, I{et geluídhín-
der en l{et verontreínÍgÍ¡¡g oppewlaktenateren.

Activiteít: Uitbreiding van de lbrnægcentrale te ^A¡rsterdan ræt een kolengestookte wanute/kracht-een-
teid net een velnþgen van 600 ld{ elektrisch. Op grord van het Stnrcturrsctsna elektrícíteítst¡ootzie-
níng ís ín bet, ElectriciteÍtsplan 1987-1996 van de N.V. ffi het besluit gencrrÞn or'er een níernæ ke
leneenlreíd va¡r 600 l'llt op de llermægcentraLe, ret als ürrcede brardstof aardgas, die gereed díent te
zijn op I juli i994.

Stand van zaken: Qp 26 juní 1987 is door Gedeprteerde Staten t.b.v. de besluitvorming over de ver-
gunningverleníng voor de Henneg-8 de m.e.r.-procedure gestart. De *ertgroep va¡r de Ccm¡¡issie m.e.r.
heeft op 2l ar:gustus geadviseerd c¡¡er de richtlíjnen voor de inhcut van het MEA.. De rícht1Íjnen rær-
den op 25 september door bevoegd gezag vastgesteld.

SanenstellÍng van de rærkgroep:
prof. ir. L.J. Brasser te De Lier
dr. H. Cohen te Biltt¡or¡en (voorzitter)
prof. dr. L. LÍjklema te Rer¡lq¡tr

dr. lf.C. llrr"kenhrg te Á¡æterdanr
ir. A. Verbeek te Qchelen
ir. I{.J. Vewetjes te Rotterdan (advÍseur).

Secretariaat van de rrærllgroep: drs. H. Ifuisnan.
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Mílía¡tffectrapoortage Íntegrale afr¡alveræ¡ki¡g stadsgerest ts-tþrtogenbosctr (13ó)

InÍtíatiefne¡ær: N.V. Verenígde NEM-bedríjven te rs-Gravenhage en rÈgenbq¡lrmaatsctr,appÍj J. Ibijmans
b.v. te Rosnalen.

Bevoegd gezag: College van C*deprteerde Staten va¡r l.bord-Braba¡rt en de v¡aterschappen Þ &, De Dcrn-
ræl en De ìlaaskant.

Besluíten: vergunníngtrerleníng ín tnt kader van de Afvalstoffenvæt en de llet verontreínÍging opper-
vlaktewateren.

Activiteit: llet plan betelst het, opzetten v€¡n een afr¡alverærkÍngsÍnstallatÍe voor tret totale afval-
aanbod bí¡nen het stadsgerræst, rs-IdertogenboschÍÞt een capa.citeÍt van 14O.000 ton per jaar. De in-
stallatie zal bestaa¡r uít een scheidíngs- en drogingsinstallatie en een verbrardíngsÍnstallatÍe. In
de startnotitíe ço¡dt veneld, dat voor het stadsgerræst ts-Hertogenbosch ís gekozen voor aanvoer,
ontvangst, scheíden en drogen op één lokatÍe, en dat de verbra¡dÍngsinstallatie elders za! rmrden
gesiüæerd.

Stand van zaken: Op l0 april 1987 is de m.e.r.-procedure gestart. De C.cnnrissíe bracht op l0 jr.¡nÍ
L987 l:aar richtlíjnenadvies uít. Tijdens de opstelting va¡r tnt richtlíjnenadvies waren de lokaties
voor de scheidfugs- en droglngsínstallatíe nog níet bekenl. De CcnmÍssie heeft daarcn¡ een aantal aL-
gerlÞne prnten gefonruleerd \daar¿tan de besctrr{vÍng van de lokaties ín het MER zal Íþeten voldoen.
De rÍchtliJnen lærden ín nor¡ember 1987 vastgesteld. Irmiddels ís duidelÍjk gerncrden, dat de actíví-
t'eit Ín zijn oorspronkelijke opzet cm fina¡rcíëel-econc¡nische redenen geen doorgang lcar¡ ví¡den.

Sanpnstellins van de rærþroep:
dr. ír. P.J.H. hriltjes te Apeldoorn
ír. H.S. B¡ytenhek te Der¡enter
dr. H. Cotæn te Biltlpven (voorzitter)
1r. E.J. ltbsu te Ber¡nekcm
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eirdtpven
dr. E. Tellegen te A¡reterdam

Secretariaat van de rerþroep: d¡:s. R.L.J.M. Klerle en drs. J.J. Scholten.
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Toetsínsscríterír¡n r¡oor de ødenrqdse æber¡cing r¡an radíoactíef afr¡al (137)

fnÍtíatíefnen¡er: Minister va¡r Volkstn¡isvesting, Rrinrtel ij ke OrdenÍrg en Milíeubeheer.

Bevoegd gezag: de Minísterraad.

Besluit: de vaststellíng van een toetsir¡gscriterír¡o voor de ordergrordse opbersíng van radloactief
afval door de ¡ninisterraad net verdedigíng van de regerlngsbeslÍssíng in het, parlerænt. Ten betpeve
va¡r deze vaststellíng rcrdt een procedure gevolgd díe ster"t<e gelijkenis vertoont ræt de m.e.r.-pro-
cedure ret ínschakeling van de C.r¡nnissie voor de m.e.r., de GezondheÍdsraad en de Centrale Raad voor
de MílÍeutryr¡giëne voor het, uitbrengen v¿url advies tijdens r¡erschillerde stadÍa van de procedure.

Activiteit: Per brief van ll oktober 1984 aan de Î¡eede Kaûer teeft de minlster var¡ VRCM de qrtwik-
ke1ír€ van een radíologísch toetsÍrgscríterír"m aangekondigd. De ontwilkelíng daawan was opgenonpn
in het progralrlu van de StrdÍeccrmÍssie (C'eologische) Opbergj¡g te l^a¡d (OPIA). lbt toetsingscrite-
riun zo¡ behalve tet vaststellen van crÍteria voor stralenbeschermíng nonætellíng ook een handlei-
díng voor de methode van toetsirg ¡r¡ceten i¡ihcr¡den. In het IMP Milíeubeteer 1987-1991 vprdt gesteld
dat dit toetsÍngscriterirm ontrcíÏkeld rrcet vprden ten behoeve van toetsing van rrcgeliJke plannen
voor de ondergrondse opberging van radioactief afval. De ontwlkkelÍng van het toetsingscriterirm
door het Minísteríe van VRCM víndt plaats gescheÍden va¡¡ tet OPlA-ordezoek dat wordt gefinancierd
door het, Ministeríe van EconcrnÍsche zaken.

Sta¡rd van zaken: De besluitvormingsprocedure Si¡C op 15 septønber 1987 van start net de tewisíeleg-
gÍng van de zogenoemde BasÍsnotÍtle. Vanaf deze datr¡n tot 2ó oktober 1987 bestord gelegenheid tot
ínspraak. Op 14 en 15 oktober 1987 vonden tnorzittingen plaats in Utrecht, respectÍevelijk Gro-
ningen. De cq¡¡rentaren en de kritiek, die vele inspreker"s tpbben uitgebracht op de orduidelijkfreid
van de Basísrotítie þbben de mÍnÍster van VRCM doen besluÍte¡r de Basísnotit,ie biJ te stellen, op-
nieur openbaar te rnaken en te onlenærpen aan een níewæ inspraakrorde tiJdens een fase die zal lpr-
den íngelast ín de procedure. De garaalcte suggesties en het advÍes van de Ccrmissíe, dat eird janua-
ri/begín febn¡arÍ 1988 zal rcrden uítgebracht, anllen rcnlen betrokken bij de bijstellÍng var¡ de Ba-
sísnotÍtie. Pas daarna zal mrrCen begonræn net de opstetlÍng van het concept-toetsingscriterirm.

SarBnstellír¡g van de tærkgroep:
dr. H. Cohen te BÍlttpr¡en (voor:zitter)
dr. F. van Dorp te Fditihof/Baden, Zrrítserlard
prof. dr. G.B. Engelen te IÞngelo (Gfd.)
ír. P. Glasbergen te Goirle
dr. R. lbre¡r¡a¡¡s te Vilvoo¡r:le (België)
Ír. C.J. Ituyskens te Dc¡r¡relen (lI-Br. )
prof. dr. C.U. StorLenbeker te Arnts¡
dr. A.J. IlÍggers te l.eersr,m
ir. P.H.J. de Wrínger te Rotterdan

Secretarís van de vær*groep: drs. J.J. Scholten, daarín bíjgestaan door drs. M. Dq¡ker.
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Aær9 kole¡rcentrale te Geertn¡idenben (139)

Inítíatíefne¡rer: N.V. ENEM te rs I{ertogenbosch í¡ san¡enværki¡¡g ¡ret de N.V. PLEM

Bevoegd gezag: Gedeprteerde Staten van l,lcord-Braba¡¡t en de MÍ¡ister van Verkeer en lùaterstaat.

Besluit: vergwrringverleníng lrgevotge de Hirdenæt, llet inzake h¡chtr¡erontreinlsínSr l{et geluidhÍn-
der en l{et verontr€inigins oppewlaktanateren.

Actívített: De ENEM ís van plan de Arercentrale te @ertnridenberg uít te breíden ¡ret een kolenge-

ñilt*ttnte/kracht-eenheid ræt een vemgen van 600 !1{ elektrísch en 350 l'fi{ thermisch. Op grond

va¡r tet Strtrctr¡¡rsctgm elektriciteltwoorzíenÍng ís i¡ het Electricíteítsplan 1987-199ó van de N.V.

SP het besluit gencrrÊn o\¡er een nÍer¡æ koleneer¡tpÍd van 600 t'!$I op de A¡ærcentrale' met als tweede

bra¡dstof aardgas, die gereed díent te z{n op I juli 1993.

Sta¡d va¡t zal<en: Op 16 apríI 1987 ís door Gedeprteerde Staten t.b.v. de besluítr¡ormíng orer de ver-
gunningverlening voor de I¡ær-9 de m.e.r. proceôrre gestart. De rærtrgroep van de Cc¡rmissie m.e.r
heeft op f Jr¡|'i geadvlseerd orrer de richtlíjnen voor de í¡rha¡d van let Mm,. De ríchtlijnen rærden op

2f Jufi door berroegd gezag våstgesteld. Op 12 oktober rærd het, MER bekerdgemaåkt. Ìib een periode van

ter visie leggíng van een ¡rsa¡d bracht de Cc¡nnÍssÍe m.e.r. op ll decernber 1987 t¡aar toetsingsadvies
uit.

Saænstelli¡rg van de rærlgroep:
prof. fr. L.J. Brasser te De Lier
dr. H. Coten te Bílttpr¡en (voorzitter)
prof. dr. L. Lijkløu te Rênlqrn

dr. I{.C. n¡¿<enturg te å¡æterråan
ir. A. Verbeelc te lfctclen
ir. W.J. Verrretjes te Rotterda¡r (advíseur)

Secretariaat van de rærkeroeo: drs. H. lfuisna¡t (ín de vooroverlegfase) en drs. R.L.J.M. Klerks (ín
de toetsÍngsfase).
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Mílíeref fectramortase províncÍaal l.loord-Brabant (r40)

Initíatíefnerner : Prorrí¡cÍale Staten van Noord-Brabant

Bevoegd gezag: ProrríncíaLe Staten van l.Ioord-Brabant

Besluit: vaststellíng van het províncÍaal afvalstoffenpla¡r (PAP), vooro¿er dit plan betrekldng tEeft
op . de rethode van definitieve venrijdering van afvalstoffen

. de daan¡oor te creëren voorzíeníngen

. de lokatíe van díe voorzíenÍrgen of inríchtingen

Actívíteit: De provÍncíe l,toord-Brabant heeft ln nor¡ember 1983 een ee¡ste PAF vastgesteld voor huls-
hcrdelíjk en ven¡ant afval, bedrijfsafval en bcur en sloopafval. Dit plan ís orpgesteld voor een pe-
riode van vijf jaar. Voor de periode na 1988 v,ordt het prorrínciaal afualstoffenbeleid vastgelegd ín
verschillende planræn. Voor de categoríeën tn¡ists¡deIÍjke afvalstoffen, da¡rree gelíjþestelde af-
valstoffen en v¿¡n bedrijven afkcnstÍge afvalstoffen, voorzo\rer de venÉjderÍng daarvan niet in een
afzonderlijk pLan rrcet rcrden geregeld r¡ordt een plan vastgesteld r¡aan¡oor de procedure van m.e.r.
rrcrrCt doorlopen.

Stand van zaken: Op 19 juní 1987 startte de m.e.r.-procedure. In verba¡d ræt de vakantíeperíode
kreeg de Ccnrnissie tot I september de tÍjd cm haar advies uit te br"engen. Het advíes voor ríchtlij-
nen werd op 28 augustus uítgebracht,. De richtlijnen nerden ín jarruari 1988 vastgesteld en op 29 fe-
bruari door de Ccnmissie ontvangènî

SaûenstellÍrg van de værtgroep:
dr. H. Coten te Bilttpven (voorzitter)
ir. D.H. Fríelfug te Alnere
ir. A. tr. tèn llcr¡ter¡ te l{agenilgen
ir. 1{. K[eín te Loctstr
ír. E.J. Mesu te Bennekcm
dr. R. Schílt te Hílversm
drs. J.!J. Stellingværff te Boskoop

Secretarís van de v,ertgroep: drs. M. Odíjk, m.m.v. M. hrítenkarp.
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Mil hocesnelÌÞidsspoorllín Paríís-Bn¡ssel-t!æteniãû ( 14f )

Initíatiefnen¡er: r¡oor de tracé-vaststellÍng de Mí¡íster van Verkeer en lüaterstaat,; voor de planole
gische lGrnbeslÍssír8 (HC) tevens de Miníster van VoLkstn¡iwesthg, Rrínrtelijke OrdenÍ¡g en Milieu-
beheer.

Bevoegd gezag: de Mínísterraad (voor de PK&-procedure) en de MÍnister van Verkeer en l{aterstaaÈ
(voor de tracé-vaststelling).

Besluit: bepali¡tg van de lænselijkheid van de aanLeg van een tngesrelheídslijn (opstellen beleÍds-
vooÍreÍÞn PKB) en de tracé-vaststellÍng daañ/ar¡.

ActivÍteit: voor de besluítvonnÍng or¡er de *enselÍjklnid van de aansluitíng va¡r libderlard op het net
van Europese hoge snelheÍdslÍjnen zal een par"t,lële aanvullíng van tet Stnrcttn¡rsctpma Verkeer en
Ven¡oer ¡prden opgesteld (be1eídwoornaren r¡oor de procedrre van de PKB). HíerÍn a¡llen lXSl-verbin-
díngen wonCen afgarogen tegen ardere verbíndfngen en vewoerswíjzen en de consequentÍes voor de be-
staartCe i¡frastn¡ctu¡r rcrden belicht.. Pas bÍj een nadere aarduídíng van de traceríng van de HSL
ziJn de kosten en effecten op natu¡r, milieu en lardschap ræt een zekere natrvil<etrrÍgheid te bepalen.
Daarcm is gekozen voor een geccrnbíneerde PKB/tracé-vaststellingsprocedtr¡.e.

Stand van zal<enz Qp f2 juni 1987 ís de m.e.r-pnocedurre gestart. De tennijn van ter vísíe leggíng van
de starLnotitie en de mgelíjktcid hÍerop te reageren liep tot I augustus. De Ccnmíssie bracht haar
advÍes uít op 28 augustus van hetzelfde jaar. De richtlijnen ræncen op I decanrber L987 vastgesteld.

SanBnstelli¡¡g van de lærkgroep:
dr. H. Cohen te Bilttpr¡en (voorzitter)
prof. dr. ir. J.C. van Dan te PiJnacker
drs. Iù.J. ter lGurs te Voorschoten
prof. dr. Ír. F.M. !,laas te Breda
dr. i¡¡g. A. r¡on Meier te Nier,r-.Venræp
f¡rg. W. l,leijræn te lttrect¡t
rnr. P.G.A. l.Ioorda¡¡r¡s te Den tbag
prof. dr. P. NiJtrarp te Hilversr¡n

Secretaríaat van de rer,kcrceo: drs. H. ll¡ísmn.
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Mílieu--effectramort¿ge stonwtoedkeri¡e NÍer-æ Waterreg (142)

Inítiatiefnemer: RÍjkswaterstaat, dírecties Eenedenrívieren en A¡id-fblkrlt voor de MÍnister van
Verkeer en l{aterstaat

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en Waterstaat

Besl-uít: priacipe-besluit or¡er de haalhaarheid van de aanleg van een stormvloedkeríng Ín de Niet¡r¡re
I{atemeg tussen l{oek van fblkrd en I'laassluis net bijbehorende rærken en dijliversterkÍng in plaats
van verrlere díjlwersterkíng langs de benedenrivíeren in a¡Íd-Holla¡d.

Activiteit: zoeken van de beste oplossÍng voor de beveiliging va¡r het benedenrÍvierengebied tegen
stornvloeden.

Stand van zaken: De start, van de m.e.r. is op 14 ¡r¡eí 1987 bel€rd gennakt. De rÍchtlÍjnen voor de ín-
hcud van tpt' MER zijn vastgesteld op ó juli 1987 nadat de Ccmnissie op 30 juní 1987 t¡aar advíes had
uítgebracht. De beleidsanalysefffi. deel I is op 18 septanber 1987 openbaar gernaakt. De beleidsanaly-
seÂffi deel 2 Ís op 19 oktober 1987 versctenen. Tever¡s l$ransn beschikbaar ín oktober 1987 een rap-
porÈ net sanenvattíngen van de íngedíende ontlærpen voor een stormvloedkering door de betrokken aan-
nenerscc¡r¡bÍ¡aties en op 17 nwanber L987 een raprportage van de Co¡rmíssie Studíe StormvloedkerÍng
NÍeu¡e l,Iatervæg.
De beleidsanalysefiffi, hebben vanaf 29 septanber tot en net 3 nor¡ernber l9B7 ter visie gelegen. gp 19,
20 en 22 ol¡ctober 1987 tnbben voorlÍchtíngsbijeenkcrsten plaatsgevorrlen ín respectíevelijk Rotterdan,
Dordrecht en MaassluÍs. Qp 17 no¿e¡riber 1987 heeft een openbare tnor:zíttÍng plaatsgevorrlen ín Rotter-
dam. Het toetsíngsadvies van de Ccnmissie ís op I decernber 1987 uitgebrachi. Ilet besluít fs ín lggg
te vensachten.

SanBnstelLí¡¡g rrær"kgroep :

dr. H. C.oten te Bilttpr¡en (voot'zitter)
prof. dr. ír. J.P.tr. IGlkrÀ'ijk te Bentt¡¡izen
prof. Ír. H.P.S. van lokln¡izen te ltuiden
ir. B.P. Rade¡r¡a te Rotterda¡
drs. J.A.J. Ven¡loet te Berurekcm
drs. G. va¡r llirdr¡n te l{ijk bij }lrstede

Secretarís rær{<Rroep: ír. R. I. Seijffers.
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Mílier¡-effectraoDortåce berslnc afr¡alstoffen T. D. F. Tiof íne b. v. ( 143 )

Inítiatiefne¡rer: TDF TíofÍ¡e b.v.

Bevoegd gezag: Minister van Volkstnriwestíng, Rrírntelijke Ordening en MÍlíeubeheer

Besluit: ontheffbg Íngevolge artikel 35, eerste lid va¡r de ÌJet ctsnísche afvalstoffen

Activiteít: TDF Tiofíne produceer! títaa¡dío<Íde, een stof díe als wít pÍgnent in o.a. verfstoffen
rrordt gebnríkt. qp dÍt nrn¡ent rmrden de grordstoffen voor de t,ítaa¡dio<ideproduktíe ontsloten via
het suLfaatproces. Àla het besluit van de Minlster van Verkeer en lfaterstaat cm vanaf 1990 geen ver-
gu¡rri¡lg ÍÞer te r¡erlenen voor lozíngen op het opewlat<terrater van het vloeibare afval, dat bíi dít
sulfaatproces ontstaat, heeft TÍofíne besloten cm o\rer te schakelen op een ander prodtktieproces,
het chlorideproces. fþt híenrit ontstane afua1 is vast en zorL, na een belærkíng waarbij de milieu-
schadelíjkheíd wordt verklei¡d Íþeten rprden gestort op land. b VBI (= Venærki¡g Bedríjfsafval-
stoffen llaawlalcte) bleek bereid crn dít afval ín haar deponie toe te laten.

Stand van zaken: De mil íeu-effectrapportage is 2l ar:gustus 1987 gestart. De rærþroep heeft op 22

oktober 1987 geadviseerd over de richtlijnen. De richtlíjnen zíjn op 12 novanber 1987 vastgesteld.

Sanenstellí¡g van de vær*groep:
dr. L.A. Clarenhrrg te Píjnacker
dr. H. Cohen te Bilttpr¡en (voorzítter)
H. Ccrpaan te rs4ravenlrage

ír. !I. va¡r Drijvenbooden te l{andenberg
prof. ír. M. Tels te Eí¡dhoven
dr. ír. I{.J. Cctmans te l{eert

Secretarís de rærkeroeo: drs. M. Odíjk, bijgestaan door ir. R.I. Seljffers
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Mílieu--effectrapportâge uítb¡eldÍ¡g l{att¡r¡rpark de Eftelíng (14/+)

InítíatÍefnener: Eftelíng B.V. te lGatshewel

Bevoegd gezag: gøreenteraad van de g€ÍEente Ioon op Zard

Besluit : vaststelling van tret, bestenmingsplan

Activíteít: De ínítíatiefne¡ær wíl het ìIatuurparlc de Eftelíng uitbreíden ræt orrlenreer:
. een ttunapark
. verblijfsacccrnpdatíe zoals een canping net 750 staanplaatsen, hotelacccndatie net 250 kaners,

een vakantÍestad net 750 recreatierrcnÍngen en een vakantiedorp net 400 recreatíaloníngen
. een elk-nêer accc¡rn¡cdatie (o.a. een zrænparadijs)
. een uitgaanscentn¡n ¡rÞt o.a. horeca, detailha¡del- en sportvoorzieníngen.
Ilet voorneÍEn kan r¡oor een groot deel va¡r Ínvloed zijn op gebieden van grote natr,¡.rnætenschaprpelijke
en landscbaprpelijke betekenis zoals de Grote EentÞid l,Iatrarrgebied (GEN) "Ioonscåe en Ðnnensclæ Dui-
nentt.

Stand van zal<enz De m.e.r. ís op 4 septenrber L987 gestart. lbt advies or¡er de ríchtliJnen van het
MER ís door de CctmríssÍe uítgebracht op 6 norrernber 1987. De richtlíjnen zíjn vastgesteld op l0 de-
cember 1987.

Sarenste[ í¡g værkgroep
prof. dr. J.I.S. Zonner¡eld te Zeist (voor:zitter)
A.P.H.M. Boornsn te Bn¡nssr.m
ír. H.Ch.M. fbijníng te A¡rsterdan
dr. I{. Joenje te l{ageníngen
dr. Íng. A. r¡on lleier te Nieur Vennep

Secretarís værþroep: G.F.l¡. Herngreen
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MílieÉ-effectramortage lokatiekeuzê kolen¡€ststoffeúrbergí¡B Elevocentrale (145)

Inítíatlefneí¡er: N.V. Elektricite ltsproductlenraatschapp{ Oostlrþderlar¡l (EOI) te Zrptle.

Bevoegd gezag: College van Gedepr.teerde Staten va¡r Flevoland.

Besluít: partiële herzíenbg van het Afvalstoffenplan van de prorríncíe Flevola¡d cm een voonienÍng
rngelÍjk te maken voor berging van kolenreststoffen bíj uÍtbreldlng van de Flevocentrale ÍÞt kolen-
gestookt \rer¡rþgen.

Activíteit: In het ElektrÍciteitsplan 1987-f996 is een voorlopÍg besluit genorrên over neen koieneen-
heÍd van 600 IúV/, gereed q I julÍ 1995. b ndzalcelÍjl<e vørtureidíngen reten wotden gettoffen,
o¡Åat Ín Iret voþerúe plan definÍtief lcan watlen år,sloten de¿ eenlæÍd te realiseren op hetzij de
FL*æentrale, datnel op de ldcaties Maasvlakte, fur, Sorssele of Eans.n
In de voorbereidlngen \¡oor de eventuele bcn¡v va¡r nier¡¡ kolenvenþgen op de Flwocentrale wil de N.V.
EPON eerst de reststoffenprobleroatíelc o,plossen. Hien¡oor Ís aanpassíng van het Afvalstoffenplan van
de provincie Flevola¡d noodzakelijk. lbt MER, zal ¡rpeten Íngaan op de rnilieu-aspecten va¡r de lokatíe-
keuze en va¡r de uitvoeríngwaríanten van een kolenreststoffenberyiry.

Sta¡d van zaken: Op 3 jutf 1987 is door Gedepr:teenCe Staten van Flevoland de m.e.r. gestart. De
tærþroep van de Ccrmissie bracht op 2l argustns 1987 haar advies voor richtlijnen uit,. De ríchtlÍj-
nen rænCen op 13 oktober door het bevoegd gezag vastgesteld.

Sarenstelli¡g van de rertgroep:
dr. H. Colen te Biltlroven (voorzítter)
ir. !I. van ùrijvenbooden te l{adenberg
ir. H.Ctr.M. Ibyni¡g te Â¡nstenlan
ir¡g. L.A.B. de Jong te Boskoop (advíseur)
dr. ir. C.Ì1. Versluijs te rs4raverùrage (advfseur)

SecretarÍs van de ræri¡groep: drs. R.L.J.M. Klerlcs en fr R.I. Seijffers.
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Mil ieu=ef f ect¡rappo¡taee aff¡alstoffenplan li¡cod-{bffard (14ó)

fnítÍat íefnerer : Pror¡ínc iale Staten van ìbord-Hcllard

Bevoegd gezag: Provínciale State¡r va¡r Ìtoord-tblla¡rd

BesLuÍt: vaststelling van het, hæede províncíale plan voor de venríjdering van de in de prorrincle
Noord-tblla¡rd vrÍjkcrærde afualstoffen marorder h¡ists¡delíjk afval, gnot tlriwuíl, ræt deze stof-
fen te venærken bedrÍjfsafval e¡¡ bctp en sloopafval op grord van de A&alstoffer¡r¡et.

Actíviteit: De voorgencnren activÍteit betreft de opstelling van een provfnciaal afvalstoffenplan
voor een tlæede pJ.anperÍode r¡oor de hÍerborzen genoerde categoriën afvalstoffen.

Stand van zal<en: De m.e.r. ís op 16 Juli 1987 gestart. De periode van inspraak liep tot en met, 2gaugustus 1987. Het, advies van de Cqrnlssie r¡oor de m.e.r. \ærd op 9 oktober l9g7 uitgebracht. DerichtliJræn varen el¡rl 1987 nog nlet vastgesteld.

Sa¡renstellínc van de
dr. Ír. D.E. Boas-Vedder te Rotterdan
prof. ir. L.J. Brasser te De Lier
dr. H. Cohen te Bilttpven (voorzitter)
mr. C. I¿rnbers te Opende
prof. dr. Ír. E.M.M.G. Níël te lbastrícht
drs. J.I{. SteJ.língvær:ff te Bost<oop
dr. H.E. van de Veer¡ te Ten¡olde

Secretaris van de rrærlrgroep: drs. J.J. Scholten
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ríil(s{Ès lfaanderbroek (ttit\

Initiatiefnener: ganreentebestrar van Ede.

Bevoegd gezag: de besturen va¡r de geÍEenten &le en Barneveld en de míníster van Verkeer en llater-

"t'..t f" t*t geval van de besluítvonning orer Ríjksrræg A-30; tpt, gaæentebestt&rr van F¡le Ín het ge-

val va¡¡ de besluiü¡onnílg over de recreatieplas l'laa¡derbroek.

Besluit: l. de vaststelling van de besternmingspla¡¡¡re¡r van de geræenten Erle en Barnerreld inzake de

tracé-vaststelling en crnbq¡r van de bestaa¡de Sl tot rijksvæg 430, gevolgd door de mi-
nister van Ver*eer en l{aterstaat.

2. de vaststellíng van tpt bestenrningsplan van de gemeente Ede ínzake de recreatíeplas
l.laarderbroelc.

Activite t: IÞ actívíteit bestaat uit træe verschillende ínítíatíeven die ret el'kaar in verband

(kunnen) staan. fÞt eerste lnitíatief bestaat uit de \roorgencrÞn aanleg van rijksweg 430 tussen de

rijksrægen Al en ¡¡2. Èze aanleg c¡uyat dríe tracé-gedeelten, te væten de aansluiting van de 430 op

de Al, de baansrerdubbelíng en cffùq¡r van de hridige sl en de verbindtng van de tnridige sl ret en de

aansluitíng op de 412. lbt tvæede inítiatief geldt de aanleg van en de bíjt<arende zandwÍnnÍrg van de

recreat Íeplas l,faarderbroek. De besluitvotming o\¡er beide voorgencræn actíviteiten Ís door de gannen-

te F¡le aan elkaar geko,PrPeJ.d, cndat rcntt aångencflEn dat voor de aanleg van tet vnglíchaan van de 430

zandwinning uít de recreatíepJ.as Maa¡derbroek nodig is. In de loo,p van de besluitvorrníngsprocedure

or¡er beíde initÍatier¡en zal duidelíjk ¡prrlen ín hoeverre de aanleg van de recreatieplas afhankelÍjk
ís van de aanleg van de 430 of da¡ de rrecreatieplas ook zo¡ hÍtnen rcrden gerealiseer:l op grond van

betpefte aan za¡d elders.

Sta¡d van zaker¡: De be[enú¡akíng van de start van deze m.e.r. r¡oor beide actíviteíten vond plaats op

ff not¡e¡n¡er tS87. Een aar¡nrlU¡lg op deze prblicatie r¡ord plaats op 25 norember 1987 met de ¡nedede-

ling dat de mtnister van Ver*eer er¡ llaterstaat ook als bevoegd gezag optreedt Ín de besluÍtvonning

*"i d" aanleg van rijksræg A-30. ortat beide besluitvotmingsprocedr¡res parallel aan elkaar oplopen

en de m.e.r. wordt uitgerroerd voor beide procedures, lrcet de datr¡nva¡r 25 no¡ember 1987 trcrden be-

sctnr¡si als de feitelíJke startdatlm van deze m.e.r.
Het advíes van de Co¡¡míssie voor de m.e.r. zal dert¡alve rmnlen uitgebracht crretreeks 25 janrari

1988.

Sanenstellíne var¡ de trertcroep
dr. H. Ooten te Bílttprren (r¡oorzitter)
ir. Il. Crarer te l{orbrugge
ír. P. de Kiewít te Soest
ir. W.A. Oosti¡lS te l¡ídscherda¡
ír. K.A.A. van der Spek t'e Á¡r¡ersfoort
prof. dr. H.A. IIlo de liaes te leiden

Secretarís de v¡erkeroep: drs. M.J. Vísscters.
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Mil \¡erbrardi¡g z¡ir¡eríngsslib Oost-Brabant (148)

InítiatiefneÍ¡er: I{aterschappen Ðe Aa, De DctrrÞl en De l,faaskant.

Bevoegd gezag: Gedeprteerde Staten van l.loord-Brabant voor de vergururíng ingevolge de Afualstoffernpt
en één van de drie genoende waterscbaprpen ingevolge de llet VerontreÍnigíng Oppenrlakte\dtater€n.

BesLuít: vergururÍngen ingevolge de Afvalstoffer¡r¡et en !JVO.

Activíteít: De løterschaprpen o\ten¡egen voor de lange termijn over te gaan op centrale verbrandÍng
van zuíveringsslÍb qdat na ca. L992 voldoerde nuttíge toepassíngsrngelijktreden, zoals afzet Ín de
landbouw, a¡llen ontbreken. Þen gannenschap'pelíjke slitverbra¡rlingsinstallatte vprdt daartoe ontrsil-
keld. Voor deze ínstallatÍe scrden drie rngelijke voorker¡rs1ot<aties geno€rrd, te ræten:
. het bedrijventerreín ten Zr¡íd-Oosten van IICen
. het terreín van de rioolwatera.¡ivering tr¡ssen Teeffelen en Oyen (gaæente Lith)
. het bedrÍjventerreín Ekkersríjt (ganeente Son en Breugel)

Stand van zaken: De start van de m.e.r. Ís op 17 juli f987 bekerdgeíEakt. De Cc¡rnissie teeft tnar
advies voor de rÍchtlijnen voor de ínhcud van tet MER uitgebracht op 29 september 1987. De ríchtliJ-
nen zÍjn vastgesteld op 8 decønber 1987.

Sanenstell i¡¡g rærtgroep :

ír. A.H. Dlrkanager te Lelystad
ínS. A.J. Dragt te lær¡sden
ír. L.E. Dr¡voort-van Engers te .ê¡ersfoort
!I.A.S. van Ì'feel te ZcÞIle
drs. H.G. û¡rerkerk te Ehræn (voorzitter)

SecretarÍs værkgroep: ír. R.I. Seíjffers, secretariaat CønrissÍe m. e. r.
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Mil ierref f ectrìapportage zcr¡twaterlozfure ín r¡erba¡rd ¡æt de aanleq \¡an ca\¡enres noor de æslaq van
aardgas (fa9)

Initiatíefne¡rer: N.V. l.Iederla¡dse C¿sunie.

Bevoegd gezag: de Mínister van Verkeer en lüaterstaat.

Besluit: vergunningverleníng ingevolge de ltet vercntreínígíng opperulalcte\iûateren. EVentueel tordt
ook een onttefflng op grord van de l.tatr¡¡rbeschermingsvæt door deze m.e.r. onderbouwd: In dat geval
ís ook de Míníster va¡r I¿rdbqnv en VisseriJ bevoegd ge".ag.

ActívíteÍt: De Gasunie fs van plan ongeveer tien caverrns voor de opslag v¿¡n gas in een zoutkoepel
aan te leggen. Voorlopíg heeft een lokatfe ten zr¡íden van Or¡strædde (ganeente Stadskanaal) de voor-
keur. Bij de uítloging en de rnrllíng ræt gas kcnnn grote hoeveelheden overtollíg pekelwater vríj.
Dít kan oplopen tot ¡naxfursal 3.000 ls¡biele ÍÞter per r¡rr r¡et een zctrtgehalte va¡r 300 kÍlogran per
lq¡bíeke ræter.
Het overtotlige pekelwater wil de C'asr¡nfe lozer¡ in de Ee¡s nabíJ Delfzíjl. Ook volledíge of gedeel-
telijke vertærkíng van het peketnater door 4tr@ zc¡¡tctnnrie kan oplossíng bieder¡ van tet lozlngspro-
bleem. Voor de lozíng van dit pekelwater heeft de ínitÍatiefnerær íngesterd ÍEt een vrijwillige
m.e.r. Voor andere onderdelen van het gascaverne-project, zoals de (proef)boringen in de zoutkoe-
pels, de aanvoer van oppenrlaliÈerater, píJpleidíngen, de aanleg van bwengrordse ínstallatíes voor
het nnken, nrllen en ledigen van de caverr¡es, alsede Ìpt ¡r¡aken en rnrllen van de gascavernes, lprden
a¡dere procedtrres doorlorpen.

Stard van zal<en¿ De start van deze m.e.r. fs o,p 12 ar:gustus 1987 (en 26 augustus 1987) bekendge-
maakt. De richtlíjnen zijn vastgesteld op 1l november L987, nadat de Oqnnissie traar advies voor de

richtlijnen voor de í¡¡trc ¡d van het MER op I oktober 1987 tnd uítgebradtt.

Sanenstell íng çerkgroep :
1r. P. Glasbergen te Coirle
dr. P. flagel te Lllruide¡¡
dr. H.J. Li¡deboc¡n te Der¡ h¡rg (Te¡<el)
prof. rnr. D.A. I¡¡baù te lrtJegast
drs. H.G. or¡ærlerk te Elræn (voo¡z,itter)
prof. dr. J.T.F. Zi¡uærman te De l(oog (Te¡æl)

Secretaris ræri(groep: ir. R. I. SeÍJffers.
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rDe Ma¡:senn

Inítíatiefne¡rer: saænwerkingsgebíed AfvalvenrÍjderÍng Regío Llsseldelta en de ganreente Zvplle

Bevoegd gezaS: Gedepr.rteenle Staten van Overijssel en tet zuiveringschap l{est{verijssel

Besluit: veqgururíngvertenÍng krachtens de Afualstoffer¡væt en de lüet verontreínigíng open{akteruate-
ren

Actívíteít: aanleg van een regionale afualverr¡erkíngslokatÍe voor bq¡lv- en sloo,pafvar, bedrÍjfsaf-valstoffen, plantsoen- en tuÍnafval, verontreinigde grord en aníveríngsslib. Hierbíj vprden a1s ver-tærkíngstecturíeken gebruÍkt :
. procesnatige venærking van bcuef- en sloopafual. ccrposteríng van plantsoen- en tui¡afval. gecontroleenC storten van het orzeríge afval.
Door het sanenverkíngsgebied ís een gebíed van 120 ha aangarezen waarbi¡nen nog een ardere plaatsbe-palíng díent plaats te vÍ¡ulen: ca. 50 ha ¡rpet gereseweerd rrcnlen. De afvalverrærkingslokat,íe dientín 1990 Ín gebnrik te zijn.

s!an9 Yan.zaken: c*depr'teerde Staten hebben op 9 oktober 1987 de m.e.r.-procedure gestart.. De ccrÈ.missÍe bracht haar advies voor richtlijnen uit op 4 decanber 1987. De richtlÍjnen zijn op 13 jantrari
1988 vastgesteld.

Saûenstellí¡e van de
dr. ir. J. Ilceks, te l{ageningen
ir. B.G. Kreiter, te R¡tten
drs. H.G. ûrrærkerk, te Etræn (r¡oorzitter)
ír. D.L.H. Slebos, te Baanrbnrgge
drs. P. I{Í¡¡æ1, te Voorschoten.

Secretariaat van de værl(g¡oep: drs. R.L.J.M. Klerks.
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ín de Alblassereaard en de Vij fteerer¡la¡den (rs4)

Inítiatiefnener: Gedeptrteerde Staten van ã¡id-I{olla¡d (lokatíekeuze) en tret Drír¡ktmterl'eidi¡gbedrijf
De Alblasse¡",r,aard en Víjfheerenla¡rden (vergr¡nní¡g-aarrvraag).

Bevoegd gezag: Gedeprteemle Staten var¡ Zr¡íd-llclla¡d

Besluit: keuze van lokatíe(s), díepte, omvang en fasering bíj eennngelíjke uítbreídí¡lg van de

@i"*ínnífirg ín de Alblasserr¡aard/vÍJfheerenla¡rlen en de besluítvorming o\ler een onttreklrírgs-
vergunníng en Gronônatenæt.

Activiteít: Ilet provincíale beleíd furzal<e de dri¡rk-en írdustríe¡patewoorzleníng is gebaseerd op het

I"t"S-..1 Onderzoek Drirlkr¡atenroorzíening Zl¡id-Hollad (1984). 0p basis hiewan is de nota 'Lange-

tæmijn¡pleÍd bink-en itúg.striæatewærzietting ZuidlIoLTatú ' (1985) en het Grondwaterplan Zuid-

Hollãnd (f986) opgesteld. Hieri¡ is bepaald, dat grondvmter ín de Alblassen¡aard en de ViJfheeren-

la¡den en oevergrondvrater langs de Lek een belangrtjker rol rpeten gaan spelen ín de veíligstelling
van de drinkwatervoorzieníng van Z¡¡id-I{olla¡d als geheel. Berekenå is dat tegen het jaar 2010 een

tekort van 25 ni{ oen h¡bieke ¡eter zal ontstaanr, dal zal rneten rrcrr¡len opgevuld ¡ret de uítbre íd ing

va¡r de grordrmtenrÍnnfurS. lbt orderzoek ín tet kader van trt MER valt uiteen ín tree faser¡.

l. Eer¡ lfoUu"f regionaal or¡derzoek naar geschíkte lokaties voor de uitbreíding va¡r de grondwatemín-

nÍng, rct inbegríp van diepte en qrvang, door de prorríncie. Dít onderdeel van tret ondenoek ís op

vrijwíllige basis bij de m.e.r. betroldcen.

2. Een gedetailleerd orderzoek naar de geselecteenle alternatÍeven r¡et tet oog op de vergunningaan-

vragen door tet Drí¡rlsdaterbedríjf Alblassen¡aard en Víjfheerenla¡den.

Stand van zakenz 0p 3t augrrstr¡s 1987 is de proceôrre van start gegaan ræt de ter visie leggbg van

de startnotitie. De Ccnmissíe bracht op 30 oktober advies uit voor de i¡hcn¡d va¡r tet MER. De richt-
líjnen *erden op 18 dece¡nbet L987 door beraoegd gezag vastgesteld'

Sarenstell van de

dr. H. Coter¡ te BíltlPrren tter)
lr. If. Craær te lforbrugge
ír. H. Vaessen te Zer¡enaar (adviseur)
prof. mr. J. l{essel te Ì{oon*víjk
drs. J. Víertz te llcr¡ten

Secretaris van de tærkgroep: drs. H. Ifuis¡ar¡.
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Mílieu-effectraportåge uitbr€idíng Eto*plaåts rl.leersteeg' te Geldenmlsen (155)

Inítiatíefnener: Regíonale reinígingsdÍenst l.Iest-BeürrÈ

Ber¡oegd gezag: Gedegrteerde Staten van C¿lderla¡rd en tet aniveríngsctrap Rlvierenlard.

Besluít: veqgunní¡tgverlenÍng íngevolge de Afvalstoffenret en lGt verontreínÍging oppenrlakte¡nateren.

Activíteít: uitbreíding van de stortplaats Meercteeg ¡æt een capaclteit van 2 miljoen lo¡bieþ ræter.
De lokatie díent voor (eventuele be- en) venrerkbg va¡r tnrísho¡delfJk afrral, bedrijfsafval en bouw-
en sloopafval. De tnrÍdlge stortplaats, Ínch¡sief een rece¡rte uÍtbreidirg, bíedt slect¡ts n¡í¡¡te tot
redfo 1988.

Stand van zaken: Q 15 olctober 1987 starbten Cedeprteerde Stater¡ de m.e.r.-procedr¡¡r. De Ccrrnissíe
bracht. op ll decernber haar advies voor ríchtlfJnen uít.

SarenstellÍ¡c van de værkgroep:
drs. C.J. Ift¡rker te .âræterdau (advíseur)
C. van llaanen te l{onænreer (adviseur)
ír. O.L.H. Slebos te Baanbnrgge
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter).

Secretaris van de r¡erksrcêo : drs. R.L.J.M. Klerks
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HE[,P-ranport, Rossrn-Oost lsó

fnit,iatiefnener: niet van toepassíng

Bevoegd gezag: niet van toepassÍng

Activiteít: De Ccnnrissíe speelt ín het kader van de evaluatíe van de vær*Írgssfeer van de m.e.r. een

ro1 bij de toetsíng van evaluatierapporten van bepaalde lardínrÍcht,íngsprojecten. Daalrcm zaI z¿ in
drie jaar víjf evaluatíerapporten va¡r lardinrÍchtíngsproJecten toetsen. Hierín zullen zotæl de twee
vonnen van landínríchtíng (herínrichtíng en n¡ilvertaveling) als de verschillerde soorten gebíeden
(grote larxlschapseenheden, rleest waardevolle beel¡dalen en fiÞest belangrijke ræÍdevogelgebíeden) ver-
tegenwoordigd zíjn.
De Ccnnríssíe ís gevraagd het HElP-rapport "itúøtdelijk te bzien Ín IEt licht van de criteria die
daawær in tet kder van de m.e.r. geldenn en bij de toetsíng van t¡et HElP-raprport de tærlwíJze van
de m.e.r.-procedure zor¡eel nngelijk te benaderen. fn orrerleg ¡r¡et de Iandínrichtírysdienst ís beslo-
ten tot een experirent bij de toetsÍng va¡r het errah:atíeraprport vân bet vooronttiærpplan van de

nrílverkavel ing Rossmûst.

Stand van zaken: De Cc¡rmíssie þeft ín het najaar van 1987 raanbevelíngenr (vigl. een ríchtlíjn-ad-
vies) opgesteld voor de i¡¡hc¡,¡d van tet HElP-rapport, behorerde bij hêt voorontver¡plan van de ruÍl-
verkaveling Ros$m&st, op basis van tnt, schetsontvlerp (1987).
De concept-aanbevelíngen zijn op 2 febn¡ari 1988 besproken mt de Landinríchtingsdíenst en op 16

nsart aa¡r de dírecteur van de lardínríchtíngsdienst aangeboden. De l¿rdínríchtingsdienst verrmcht ín
september 1988 het voorontveerfplan gereed te Ìeben en tet bijbehorerde HElP-raprport aa¡r de Co¡rmis-
sie ter toetsíng voor te lc,¡rnen leggen.

Sarenstelling van de *erkgroep:
dr. ír. N. va¡r Br¡ee¡æn te l{agenírgen
dr. H. Coten te BÍlttpr¡en (voor:zitter)
dr. A.P. GrootJans te Gronirgen
prof. dr. ir. H.N. van Lier te lGsteren
dr. P.F.M. Opdan te I'laurik
drs. J.A.J. Ven¡loet te Bennekcm

Secretaris va¡r de rerl¡groep: M. hritenkanp, bijgestaan door drs. H. ltuisten.
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Míl ieu+f f ectramortaee llssel¡reer 198f1998 (f57)

InítÍatÍefnener: Rijkswaterstaat, Dírectie ZuÍderzeeværken.

Bevoegd gezag: MinÍster van Verkeer en llaterstaat.

Besluít: vaststellíng van de nota Oppewlaktedelfstoffenwinníng mteren llsselræergebÍed lggg-l9gg,
vooral rsat, betreft, de aanwijzing van wÍngebieden en de wijze van uitvoeríng van de oppewlaktedelf-
stoffenwiruríng.

Activíteit: tÞt ontgrordingenbeleÍd voor de mteren va¡r tet LlsseJneergebied ín de jaren l9g9-lg9g
zoals uitgewerkt ín genoenxle nota ís een concretisering van þt tarrtelljk beleid ten aanzÍen van
oppenrlaktedelfstoffern¡Ínníng, zoals dat gestalte heeft gekregen ín de ontrcrpnota tægrord Øtgron-
den' .

In de wateren va¡r het LlsselneergebÍed za1 þt, vooral gaan cm wÍnnír¡S van ophoogzand. De rnaxÍmale
hoeveelheÍd die híer garonnen zer r¡ceten hnnen rprden is ca. 120 miljoen h¡bíeke læter (inclusíef
Marke¡rpraard). ln tet MER 211en de potentÍële lokatÍes en de uítvoeringswiJzen rmrden vergeleken op
tn¡¡r ní I íeu-aspecten.

*and van zaken: Op 14 ar:gustus 1987 startte de m.e.r.-procedure. De rærkgroep van de Ccrrnlssie ad-
viseerde op ló oktober 1987 over de ríchtlijnen voor tret MER. De ríchtlÍjnen rerden op I decernber
1987 vastgesteld.

van de
ir. G.J. Heíj te Driebergen
dr. L.R. l.fur te Vi¡¡þveen
dr. ir. P.E. Ríjtema te l{ageníngen
dípl. íng. K.P. Voll¡¡er te Bodegraven
prof. ir. A.F. van l{eele te Stolwijk
prof. dr. J.I.S. Zor¡neveld te Zeist (voorzitter)

Secretaris van de tærkgroep: drs. R.L.J.M. Kledcs.
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Uitier¡*ffectramortage regiqnal drtgrqdi¡¡genplen l{oodzêe (158)

InitiatÍefne¡r¡er: Directíe l,Ioonlzee van Rijkswaterstaat.

Bevoegd gezag: Ibofddirectíe van Rijkswaterstaat, rÌãrÞfts de Mínister van Verkeer en l{aterstaat.

Besluit: aarwijzing van wínplaatsen voor oppewlaktedelfstoffen.

Activiteít: fbt Regionaal Ontgrordíngerplan l.Ioordzee (KN) rrcrdt opgesteld cm tret \¡oorgenc¡IEn beleid
ten aa¡tzi*r van winníng van oppewlaktedelftsoffen in de l.Ioordzee uit te rær*en. In tet plan zullen
ondermeer gebíeden rprden aargerirczen, die geschikt vprden geacht r¡oor de wírurÍng van verrschíllerde

oprpewlalctedelfstoffen. Ilat MER spitst zich toe op de zardrvínnfutg.

Stand van zaken: Op 15 september 1987 teeft de Minister van Verteer en !ùaterstaat de besluítvor-
rningsprocedure gestart. De *ertgroep van de Cc¡nnissie heeft, op 3 december 1987 geadvíseerd over de

richtlijnen voor let MER.

Sanenstellíns van de rærksroeo
dr. H. Cotpr¡ te Bilttpven (voo¡zítter)
dr. F. CreutzberA te Den Ilelder (advfseur)
dr. P. llagel te lJmriden
ír. G.J. IÞij te DrÍebergen
prof. dr. J.H.J. Terví¡dt te Leusden
prof. ír. A.F. van l{eele te Stolwijk.

Secretariaat var¡ de q$rogP: drs. J. van Belle
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Milieureffectrapportage mterbelner Veerse !{eer (160)

Inítiatíefne¡r¡er: Ríjksvraterstaat, dírectÍe Zeelard voor de Mfnister van Verkeer en llaterstaat,

Bevoegd gezag: de Mínister van Verkeer en l{aterstaat

Besluít: besluít or¡er de v,enselíjktnid tot herzÍenÍng van tet rpraterbetner van tet Veerse lleer.

Activiteit: l.Ia het gereed kc¡r¡en van de Oosterscheldecprl@n zal tet rp:aterbeteer van het Veerse Meer
def ínitief trceten rrcrden geregeld. Voor dit mterbetÞer lrcnÞn ín aarnrerking een groot aantal keuze-
rngelÍjkheden net peÍlbeheers¡- en c¡aterkwalíteítsnaatregelen, zoals dÍverse (wisselende) pellen,
uitwisseling/doorspoelÍng net water uít de Oosterschelde of l.¡oordzee en gedeeltelijk afleíden van
polderwaters. Voor de beleidsa¡¡alyse ten behoeve va¡r de definÍtier¡e keuze va¡r het uaterbeheer wordt
een MER vewaardÍgd.

Stand van zaken: De start van deze m.e.r. is op 5 oktober 1987 bekendgernaakt. De Co¡rmíssie heeft
haar advies voor de ríchtlÍjnen uítgebracht op 3 december 1987. De richttÍjrnn ziJn vastgesteld op
13 jarn:arí 1988.

Sanenstell ing çerkgroep :

prof. ir. C. BÍjkerk te Rhenen
prof. dr.ir. J.C. van Dam te Pijnacker
dr. I{. JoenJe te tlageníngen
ir. J.A.M. van der Lee te rs{ravenlrage
prof. dr. J. Ríngelberg te hrtten
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzitter)

Secretaris vrerkgroep: ir. L.J. Gor¡dsy¡aarrd (bijgestaa¡r door Ír. R.I. Seijffer:s).
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Milieu*ffectrapportage kee¡:sluÍs Rãßpof (f6l)

InÍtÍatíefnefi¡er: Rfksmterstaat, vooral de dfrectie Over{ssel, voor de Mínister van Verkeer en Iùa-
terstaat.

Bevoegd gezag: Mínister van Verkeer en Waterstaat.

Besluit: een (principe--)besluit or¡er noodzakelijke rnaatnegelen ter beveíligíng van tbord¡æst{ver'-
iJ ssel tegen o\rerstrcmír¡gen.

Actívíteít: Het zoeken van de beste oplossíng cml,loorúræst-Overijssel beter te beschernen tegen
o\rerstrcnríngen. Vooral door noonl¡æsterstor[En opgestuwd water uit tæt L]ssel¡neer fn ccmbinatie net
grote ( rívíer)waterafrroer.en.
fþt gaat vooral øn de aanleg van één of tæer keersluizen bij bíjvoorbeeld Rarspol, Ilester¡¡e1d (Z\rþ1-
le) dan r,æ1 ever¡tueel lGtelhrrg. Þ-zæ aanleg van één of ¡æer keersluizer¡ zal nog gepaard rÞeten gaan

ÍEt een aantal dijlsrersterkingen. Ook een alternatlef dat uitsluíterrl uit, dijkversterkÍngen bestaat,
wordt nog níet geheel uítgesloten. De oevers van de betrefferrle !ûateren zijn uat betreft naturr- en
lardschapstroondaaråen vari grcte betekenis en k¡ætsbaar voor ingrepen. Ook tnt rrcon- en leeûnilíeu en
de culü¡¡rhistorÍe lqinne.n in het SedinS kcnen.

Stard van zaken: De start van de m.e.r is op 2l oktober 1987 bekendganaakf.. De Ccrmissie heeft haar
advíes r¡oor de ríctrtlijnen rroor de ínhor¡å van het MER. op l8 dece¡nber 1987 uÍtgebracht.

Sanenstell j¡g værkgroep :

dr. H. de l{aan te Le¡¡r¡gr
prof . dr. ir. J.P.ür. I(afklríjk te Benttn¡izen
drs. R.G. t4es te lJtrecht (adviseur)
ír. K.H. Veldtn¡is te llassenaar (voorzÍtter)
drs. J.A.J. Ven¡loet te Bennekcrn

Secætaris riærirgr.oep: fr. R. I. SeiJffers.
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stortplaats \t@r bq.r en sloæaftial Iþíloo (163)

Inít,íatiefner¡rer: G.p. Groot Recyclírg 8.V., llcogevæg 72 te tbiloo.

Bevoegd gezag: Gedeprteenle staten va¡¡ l,troord-Ilollard en het l@heanEaadschap der uihpatererde slui-zen ín lGr¡re¡ærlanl en lfest-Fríeslard.

Bes1uít: vergunníngen ín het kader van de Afvalstoffer¡væt (Atf) voor de aanleg en Ínricht,íng van destortplaats en ín het kader van de ltet verontreínigíng opperwlaktev¡ater (tJl¡c) voor de rozing van af-valwater van de stortplaats.

Actívíteit: De firrna Groot Recyctins B.v. is van plan de tnrÍdíge i¡ haar beteer zÍjnde stortplaatsvoor bc xrts en sloopafvar af te graven, de vrijkccerde bnrikbarã afvalbesta¡rdderen ie hergebnríken enhet truidige terrein opnietrw ín te richten en uit te breiden voor een scheÍdíngsinstallat,íe voorbc^nF en sloopafval en de stort van de níet voor hergebnrík in aarrnerking kcnerxle reststoffen.Dit betekent dat uit reeds gestort afval bn¡ikbare besta¡ddelen zullen lorden teruggewonnen en datÍn sarenlrang daarree, een reeds ín gebruík zijrde stortplaats alsnog zal rrcrden geiàreerd.

Stand van zaken:
Staatscourant.
febn¡arí 1988 uí

van de
drs. J.A. van den Berg te ibist
dr. H. Coten te Biltt¡or¡en (voorzitter)
mr. C. I¿¡r¡bers te Opende (Groní¡rgen)
i¡¡9. J.A. Mertens te Tilhrrg

Secretarís van de : G.F.I{. ltrerngreen.

De m.e.r. gíng van start op 3 december 1987 ¡rpt de bekendmaklng daarvan in deDe Conmissie voor de m.e.r. z¿,Ll'øar advies voor de ríchtlijnen voor het MER begin
tbrengen.
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Verzoek cm crt¡effínc r¡an de olídrt tot van m.e.r. \¡oor de oolfbaen R¡ieoord 6 I 1164)

InÍtíatiefnsr¡er: Arsterdanse Golfclub.

Bevoegd gezag or¡er þt verzoek c¡n ontheffjng van de m.e.f.-Plícht: De Míníster van VolkstruísrrestÍng,

leer en de Miníster van l¡¡rdbcr'r¡ en VisseríJ '

Bevoegd bíí het, besluít or¡er de ínrtchti¡tg en het c,ebruík van de colfbaan: het bestr¡¡r van de

geÍEente l{aarle¡n¡erliede en SpaarnvurCe.

Besluit: Het al dan níet verlenen van een ontheffbg van de plicht tot uítvoeríng van m.e.r.[7]

i"" ¡"fr** van de besluitrrormíng or¡er de \roorgenc¡Ien inrichting van de golfbaan Ruigoord. Ten be-

tper¡e van de realíseríng van de golfbaan zaL ïwt bestarmingsplan ttRrigoordrr van de geÍEente liaarle¡rr

n¡erliede en Spaarmude ¡r¡ceten rmrden godjzigd.

Activíteít: De vootgencnen activiteit betreft de ínrÍchting en tæt gebnrik van een 18 tples golfbaan

"p 
*" t**in var¡ lets rÉer dan 50 ha in de Houtrakpolder ten noorden van het recreatíegebled

Spaarmrcude-ff¡¡trak. De golfbaan is bedoeld als vewangirg va¡r de tnrídige golfbaan va¡r de Ansterdanr

se Ciolf Club te Dt¡iverrlrecht.

Stand van zaken: Het verzoek cn onttefffug van de m.e.r.-ptícht værd oP 15 oktober 1987 í¡¡gedÍerd

door de l¡æterdanse Colf Club bij de míníster van VROtf. Dit verzoek werd ontvangen op 23 oktober

19g7. f¡,3t verzoelc cm ontheffing rrærd ter inzage gelegd va¡raf 9 nor¡ernber 1987. Er was gelegenheid tot
ínspraak gedrerde é6n rnaard vanaf deze datun.
per brief van 6 nor¡ember 1987 verzocht de mÍnister van \lRcM ¡æde nørens zijn anrbtgenoot van lardbcr¡¡

en VÍsserij aan de Ccnmissie advies uit te brergen or¡er tet onttcffingwe1zæk. De Ccnmissie bracht

haar advÍes uít op 4 dece¡nber 1987. llaar de ræníng van de Cc¡rmissíe ilstaat de btrelckeltjl<e øtag
van de nilÍeu-gæoþen Ín dlt, gæal een fwfilfgfrg van Iæt verzæ* op Srond van artikcl 41e, eerste

Itd orúæ a van de Vahn øt rlrttlæff Íttg van de m.e.r.-pllcht nÍet op eulltsttge wijze in de wqn. Bíj de

uítvoeríng en let gebnrÍk zcr¡ rel aa¡dacht [þeten r¡orrCen geschonken aa¡¡ Ínríchtíngseisen en beteers-

rmatregelen.
De mínister va¡¡ \lRGl en de mínster van l¿rdbq¡v en VisseríJ besloten per brief van 18 januarí 1988

aan de arsterdanse Golf Club de gevraagde ontheffing te verlenen.

Sarenstellíng van de rverkgroep:
A.P.H.M. Boorman te Bn¡nssun

dr. H. Cotæn te Biltfpr¡er¡ (voorzitter)

Secretaris van de rærkeroep: drs. J.J. Scholten.

[ ó ] Csæente l{aarle¡uærlíede-Spaarnnde.
iZl 0p grord van artíkel 41e, lid I zub a van de lüet algræne bepafíngen rnilieút56íërn
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afralverçerkínes ínstål lat íe Aæterdarl{est, (165)

fnitíatíefnener: gereente l¡nsterdan

Bevoegd gezag : Ccdepr.r.teerrCe Staten van l.Ioord-I{o11ard, de Minister va¡r Verkeer en llaterstaat, de
Miníster van Volkstl¡iwestíng, RrínrteliJke Onteníng en Mflieubeheer, geÍreente An¡sterrdan.

Besluít: vergunníngverleníng íngevolge de Afvalstoffenvæt, de IËt venontreíniging oppervtaktewate-
ren, de l{et, ctsnísctre afvalstoffen en een lozíngweroncenÍng gaæenteriool.

ActíviteÍt: tþt betreft de bcuw van een afvalvenærkÍngsínstallatÍe i¡ het yæstelíjk havengebÍed van
Á¡rsterdan (AVI-I{est) '¡oor de venrerkíng van afvalstoffen uÍt de sarernærkírgsgebíeden Zr¡Íd-IGnne¡rer-
lard, I{aterlard, Arsterd.anr en cr¡streken en .A¡ætel en }leerla¡den. Bij de bepaling van de capacíteít
van de installat,ie is uitgegaan v¿¡n een prognose van de te venær'ken fpeveelheden afvalstoffen van
678.000 ton per jaar ín 1993. Voor de opzet van de ír¡stallatie ís gekozen voor een rnodulair basis-
concept bestaa¡de uÍt vier afvalverbra¡dingsrcdules en drÍe tn¡Ísvr.¡ilscheidingsrndules. De íngebnri¡-
naning van de AVI-I{est (1993) zal gekoppeld rpnlen aan de sluitíng van de ín 1993 afgeschreven en
(rnilíeu)tect¡risch verq¡derde rnrílverbrandíngsÍnstallatíe in ånsterrjan-{'IoonC.

Stand van z.a[<en: De m.e.r. -procedure is gestarÈ op 24 december 1987. op 3 nnart 1988 zal de co¡rmis-
sie advies uítbrengen or¡er de rÍchtlijnen voor de inhq¡d va¡¡ tet, MER.

Sa¡renstellj¡g van de rærkgroep:
prof. dr. ir. P.J.H. &riltjes te Apeldoorn
dr. H. Cohen te Bilttpven (voor:zitter)
í¡9. L.A.B. de Jong te Boslcoop
prof. dr. L. Lijklema te Rer¡lq¡n
C. va¡¡ !,faanen te I'Io¡re¡r¡eer
drs. A.A. Seln te Erle

Secretarís van de lær"keroeo : drs. R.L.J.M. Klerks
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Mílleureffectramortase solfbaan rIÞ lttrechÈr te lltlvarenbeel¡ (1óó)

Inítíat,iefne¡r¡er : A'lElI levensr¡erzekering N.V. te lltrecht

Bevoegd gezag: gaæenteraad HÍlvarenbeek

Besluit: vaststellíng van het bestenmÍngsplar¡ dat voorzíet in de aanleg van een golfbaan en recrea-
tíerrcningen ín het la¡dgoed rDe Utrechtr.

Activíteit: Om te kcræn tot een rendabele elploÍtatÍe van tet l^ardgoed rDe lJtrechtr heeft de eÍge-
naar, de AIEV N.V., het voornannn een 27 holes golfbaan ¡æt clubtuis en een ccnplex van ¡rrurÍ¡naal 100

recreatiewoníngen aan te leggen, ín een gebied ter grootte van ongeveer 95 ha, aanslulterd aan tnt
verblijfsaccc¡rrpdatieccnplex rR.¡.stoordt. IIet lardgoed ¡naakt deel uít var¡ een grote landschapseenlæfd
(qE).

Sta¡d va¡¡ zaken: De m.e.r. -procedure ís op 7 decernber 1987 gestart ¡¡nt de ter vísíe legging van de

startnotítíe. De Ccnmíssie bracht op I februari 1988 haar advÍes voor de ríchtlÍjnen voor de inho.d
van het MER uit.

Sanenstellí¡lg van de çer*groep:
A.P.H.M. Boornsn te Bn¡nssun
ir. K.A.A. van der Spek te A¡ærsfoort
dr. H.E. van de Veen te Tenrclde
ír. K.H. Veldtn¡ís te llassenaar (rroorzÍtter)

Secretarls van de rmrksl.oeo: drs. H. Ifuísnan.
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polfbean Iocfnm (168)

Init,latiefne¡rer: Golf- en co-ntrycIub rDe Graafschapr

Besluít: vaststellíng va¡r het besteruningsplan dat, voo¡ziet in de aanleg vi¡n een golfbaan in de ge-
r¡eente locher¡.

Actívíteít¡ De Golf- en Colrtryclub heeft, het voornen¡en een l8 holes golfbaan aar¡ te leggen op de
landgoederen flarælardr tbt Rad en erikele aangrenzerde crrltrarrgrcnden ln de gaæente Lochem; fn to-
taal ca. 80 ha. tfet gebíed rnaakt deel uit van een grote lardschapseenhefd (q.E).

Stand van zal<enz De m.e.
het voornemen door de
richtLijnen uÍt,.

SarnnstellÍns ven
A.P.H.M. Boor¡na¡¡
prof. Ír. C. Bijker* te Rhenen
dr. ír. A.J. Flach te Or¡en¡een
drs. H.G. Ouærkerk te Ûr¡ren (vootzltter)
ir. K.A.A. van der Spek te årærsfoort
ír. A.L.J. lfíjntnven te Orlernborg (adviser¡r)

SecretarÍs van dg rær*groep: M. erítenkarp.

r.-procedure is gestart op 30 december 1987 ræt de openbare befierÉnakíng van
gemeente Lochem. De ccnmissie brengt, op 2ó febnrarí lggg haar advfes r¡oor

de rerkeroeo:

Btjlage 3, p. 57





BIJLAGE 4: 1{.E.R. BIJ PR0VINCIALE AFVALST0FFENPLAI{NEN

Zuid-Holland, l.loord-Brabarrt, Drenthe en l.Ioord-llcllarrt zijn ín 1987 begønen ræt tæt orpstellen en ten
dele herzÍen van prorríncíale afvalstoffenglannen (PAPten). De categorieën afvalstoffen waan¡oor deze
PAPten gelden, zijn:
Zuid-Holland : aniveríngsslib
Noord-Brabant: t¡¡ishcrdelijke en daanæe gelijþestelde afvalstoffen en bedrijfsafvat
Drenthe : huíshoudelijk afval, bedrijfsafval, zuiveringssJ.ib, bc¡.¡r en sloopafval, zieken-

tnrísafual, agrarísch afual
Noonl-HoLLand: tn¡ishodelijk afval, grof tuisruíl, bedr{fsafval, bcr.r en sloorpafral.
De opstelling en herzíeníng van deze plannen gebeurt crp basís van de Afvalstoffenvret en ís m.e.r.-
plÍchtíg.

Bíndendheíd van beslissir¡gen

Het kan bij een m.e.r. op plaruriveau meilijk zijn cm goed zlcht te krijgen op de concrete activi-
teiten die een gevolg z.rllen of lq.¡nnen zijn van de vaststellírg van het plan. Er is een onderscheíd
te r¡aken tussen beslissingen Ín het plan die:
l) rechtstreeks leiden tot bepaalde noodzakelijke (of verplÍchte) actíviteiteri van de provincie of

van anderen;
2) randvoomaarden opleggen aån door anderen te orderne¡æn actlviteiten, marbiJ vastgelegd Ís hoe

die anderen rrceten hardelen;
3) ranôroonraarden opleggen aan door arrCeren te onderne¡æn actíviteíten, naarbiJ Ín ¡æer of mindere

mate n¡ín¡Èe rrcrrCt gelaten aan die anleren ln tlm turdelen;
4) de prorríncie of arderen een bepaalde inspanníngsverplichting opleggen (bíJvoorbeeld ten aanzien

van voorlÍcht,íng).

I{et is van belang dat. de aanl van de beslÍssíngen ó¡idelijk fn het, PAP *onit reergegeven, ordat de
mate van concreetheíd ín tet PAP eveneens de concreetteÍd van de te bescbríjven gwolgen r¡oor het
rniLíeu bepaalt.
Ook t<an de mate rpraarín de beslissingen bíndend ziJn consequentíes tebber¡ r¡oor de besluítvorming over
andere projecten. Zo bestaat de mgelijKníd tot ontheffing van m.e.r.-pllcht, Í¡rlien een eerder op-
gesteld MER voldoende i¡fo¡rnatie bevat r¡oor tÞt te r¡eren besluit. De províncies zcr¡de¡r cm deze reden
voor"keur lq.¡n¡len tebben r¡oor tet zo concreet mgelÍJk aånge\¡en van de actívíteiten in tæt PAP, aange-
zíen daardoor voor een aantal m.e.r.-plíchtÍge activlteiten de rrcgelÍjlrtreld ontstaat an ontheffíng
aan te wagen.
Als het alleen om níveau 4 zøl gaan, dan ls het zelfs de vraag of m.e.r. za¡ npeten rcrden uitge-
voerd. I{et besluít m.e.r. stelt naælljk, dat de vaststellÍng van provínciale afvalstoffenplannen
alleen m.e.r.-plÍchtíg is, v@r ?õter deze planrnn betreklci¡E hebben op de ræthode van defínÍtÍerre
venærking, de daan¡oor te cæëren nootzieníngen of de lokatÍes v€¡n die voor:zíeningen.

Naar het zÍch laat aanzien lopen de plannen van de provincies ecl¡ter nogal uiteen sat betreft de
bir¡der¡dheid va¡r beslissíngen. De provincie l{oorrt-Braba¡rt wÍl ræt het PÁP væral ra¡¡dvoom.aarden (be-
slíssíngsnÍrreau t1rye 3) scheppen, tenutJl Drentte en Z¡id-tblland strer¡en naar zor¡eel rrcgeliJk con-
crete besl.uiten ín tÞt PåP (beslissíngsnírreau tlpe l) en lloord-Ifclk¡d r¡ooralr¡nog een tussenpositie
IÍjkt. ín te ne¡ren.

Verschillende aanpak

Het MER wordt tegelijkertiJd en in samenhang met het ontwerp-PAP opgesteld. lbt MER ¡¡pet de
ínfornatie voor de beleidskeuzen ín lÞt PAB aardragen.

BiJIage 4, p. I



De beleidskeuzen líggen ten tíjde van de startnotítíe voor een groot deel nog open. In de adviezen
voor rÍchtlíjnen n¡cet daarcrn een scala van rngelíjkbeden opengehcr:den rrcrrCen. De C.cnmÍssíe heeft ín
haar advÍezen gebruik gemaakt van t'botsstenen" om de opstelling van een dergelíjk breed Mffi. te
stnrctureren. Or¡der bq¡¡stenen rprden de te onderscheiden stappen van tpt vemíjderíngsproces begre-
pen, zoals inzanelen, storten, verbranden, hergebruil<en etc. Een ccmbi¡atíe van verschillende bouw-
stenen voor de verschillende categorieën afvalstoffen levert een beleidsalternatief op. Er zÍjn vele
combínatíes van bour¿stenen en daanree vele beleÍdsalternatÍeven denkbaar. De onderlinge sanenlrang
van de bouustenen speelt daarbij een belargrÍjke ro1. De keuze voor een bepaalde venirerkíngsmethode
als bouwsteen heeft gevolgen voor de wijze van í¡zarBlen als ook voor de wiJze vaarop reststoffen
daarop aansluitend dienen te rprden venicerl(t.
De Co¡nnissíe kan ín haar advíes voor richtlijnen niet aar¡geven, welke beleidsalternatieven uitge-
værkE ¡nceten rrcrden en rælke níet, odat zij daarrne i¡rners zelf þleidsker¡zes ¡naakt. In de betref-
fende adviezen voor richtlijnen rrc¡rlt ræ1 gevraagd c¡n in ieder geval het voorkeursaLternatief, het
nulalternatíef en tet neest<nilíeurrÍerdelijke alternatief uÍt te c,Erken. Het is echter aan de pro-
víncie te bepalen welke bcr¡pstenen en t¡elke alternâtíêven verder nog ín het MER uítgerrerkt zulIen
npeten worden.
Er zíjn verschíllende rnanieren denkbaar wa€¡rop bcuvrstenen sanrengevoegd lq¡r¡r¡en r¡orden. De ker¡ze van
beleidsalternatieven kan op basis van verschillende criterÍa tot stand kc¡¡en. Voor de milieu-effect-
rapportage zíjn vooral milieu-criteria van belang. Globaal zíjn er træe ¡nanieren, waarop milieu-
effecten bij de ker¡ze van de beleÍdsaltenntíeven een rol lqÍrren spelen:
L. MiTieu-eîfecten dienen als criterùm vær de vraag welÅce fuTeidsalteznati*en wa¡den beschq¿¡d:

Per bq¡psteen zal een beschrijving va¡r de milieu-effecten van de bor¡psteen npeten rmrden gegeven.
Onder andere op basis van de rnilieu-gevolgen kan een keuze gemaakt rprrden uít de bor¡ætenen en
lqrinen beleídsalternatíer¡en tot sta¡d kqren. Ila¡¡neer een aantal alternatíeven gekozen ís, kan een
milíeu-effectbesctrriJvlng van de alternatleven gemald<elijk tot stand kcû¡en. Nadeel van deze rre-
thode is dat er erg veel rær'lc besteed zal v¡orrlen aan de beschríjvíng van effecten van deelactivi-
teiten, temijl nog onzeker ís of deze actíviteíten *e1 uitgevoerrC a¡Ilen rrcrden. Voorráeel is dat
de keuze voor beleÍdsalternat,Íeven onder a¡rCere gebaseen:l kan r¡orden op rnilieu-ovenægingen.

2. Bij de vraag weLke bleldsalternatiaren wotden åc,scl:clsd splen mÍLieu-effecten geen xpliciete
rol:
Er wordt allereerst een aantal beleidsalternatieven geformrleerd. Van deze beleídsalternâtíeven
vorrCt een globale beschrijving van de milieu-effecten voor de verschillende milieu-ccnpartínenten
gegeven, z;cdan-íg, dat een nadere keuze uít de alternatieven daarr¡ee kan rrcrden onderbouvd. Voor-

"rl.ver 
er Ín het. PAP concrete besluiten or¡er lokatÍes Í¡orden gencrûsn, zal waarschijnlijk een gede-

taÍlleenie beschriJvíng (bíjvoorbeeld per bonæteen) van de milieu-effecten nodig zijn.
Bij deze aanpak is de hoeveelheíd torrerbodíg' lærk kleíner, tervijl bij de afweging tussen be-
leÍdsalternatíeven toch milieu-ovemegingen een rol lqnnen spelen. I{et nadeel is, dat bij de
eerste selectie van beleidsalternatieven milíeu-orrenægÍngen geen rol hoeven te spelen.

Bíj het opstellen van het richtlÍjnenadvies voor het sliþlan Zr¡1d-l{olland is de Ccnnrissíe uitgegaan
van de t!,¡eede aa¡rpak. Blíjkens de rlchtlijnen zal de pr.cvÍncíe zeLf de eerste benadering volgen Ín
het Mm.
Voor plannen, waarin veel verschillende categoríeën afvalstoffen rrcrden betrandeld, zoals ín Noord-
Holland, Drenthe en l.Ioord-Brabant 11Jkt de eers¡te benadering praktísch on¡itvoerbaar. Voor plannen
¡ret een beperkter cm\tang kan de eers¡te benaderÍng lèl rærkbaar en zÍrwol zijn.
Hoewel het níet op de weg lÍgt van de Corrnissíe cm een procdure voor te schríjven, waarÍ¡ee be-
leídsalternatíeven h¡nnen rorden geselecteerd, ís de stnrctr¡¡r van de advíezen bij dergelíjke be-
leidsplan<n.e.r.rs væl afgeleid uít de denlsrijze van de C.cnrnissie o'¿er de te volgen procedure.
Overigens hangt, de keuze voor het nÍveau van effect-beschríjving toch voor een belangrijk deel af
van de bÍndendheid van de besJ.uítvormíng. Als Í¡ tret PAP beslíssÍngen rrcrrCen gencrren, dÍe teiden tot
concrete activiteÍten (niveau l), dan za! de bcx¡estenenaanpak (aanpak L), zner goed bruíkbaar zijn
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en vellicht ook de voorkeur verdienen. voor globaler plannen daarentegen lijkt. een beschrijving vande gevolgen voor de verschillende rnirieu-ccnpart,Í¡renten voldoence.
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BIJLAGE 5: UITGAVEN VAil DE (V00RL0PlcE) C0llltlSSlE V00R DE HILIEU-EFFECTRAPPORTAGE

Advíes richtlijnen ¡nilieu-effectrapport oever:verbírding ten lùesten van Rottenlan,
8 april 1982 ISB\¡ 90-7188741-4

Advies richt,lijnen milíeu-effectrapport grootschalíge h¡stlocatÍe voor de bergíng van baggerspecÍe
uÍt het benedenrivierengebied,
15 noven¡ber 1982 IS61 90-7188742-2

Advíes voor ríchtlijnen míIÍeu-effectrapport rronÍngbo-urlocatÍe A¡rsterria¡r-Níeuw Oost,,
9 juni 1983 IS[.¡ 9O-7IBB7-03-0

Ejndoordeel or¡er het rnilieu-ínvloedenrapport ínzåke de aarCgasontzrmvelíngsfnstallatíe van de NAlt
bij Enrnn,
24 augustr:s 1983 IsI.¡ 90-7lgg7-13-g

Verslag van een werkbezoek aan Canada door het praesídíum van de VoorlopÍge Ccnmissie voor de
milieu-efffectrapportåge va¡r 28 septenrber tot 9 oktober 1983 ISN 90-718874t+-g

Advies voor richt,líjnen rnilieu-effectrapport keuze van locatíe(s) voor tct gecontrroleerd storten van
afval í¡ het OverÍjsselse deel van tet geræst Midden-Llssel,
27 jrní 1984 IS[.I 9O-71887-Ih-6

Advíes richtlijnen milieu-effectrapport Grevelíngen zrltr| of. zæt,
6 julÍ 1982

Toetsíngsadvíes rnilieu-effectrapport, ker¡ze GrevelÍrgernreer zo¡t of zæt,
27 novenrber 1984

Advíes richtlijnen rnilieu-effectrapport, Crteponíe op de Maasvlakte,

1 februarí 1985

Advies richtlijnen rnilieu-effectrapporb baanverlengíng lrrchthaven Eelde,
15 julí 1985

rs{ 90-71887-08-l

rsEs¡ 90-71887-0ó-s

AanbevelÍngen voor de Í¡hcr¡d va¡r het milieu-invloedenrapport ínzake een Ir¡chtscheídíngs- en een gas-
nenghstallatie te Vílsteren (gan. Qnren),
4 decernber 1984 ISùI 90-7lSg7-10-3

AdvÍes voor ríchtlijnen voor het milieu-effectrapport locatie-orderzoek (sub)regionale geluidhínder-
recreatie-terreÍnen ín het stadsgøæst, Breda,
9 janrari 1985 IS[,¡ 9O-7I8B74¡S-7

Toetsíngsadvies or¡er de projectnotafffi, grootschalíge locatie voor de bergir¡g van baggerspecíe uit
het benedenrívierengebÍed,
3l jantrari 1985 IS['¡ 90-7lgg7-16-2

Advies rÍchtlijnen ¡nilieu-effectraprport venærkíngs- en opslagbedrÍjf voor radíoactief afval,
24 nei 1985 IsEh¡ 9o-71887-09-x
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Toetsingsadvies or¡er het ¡rilieu-ínvloedenrapport luchtscheidÍrgsí¡stallatie en rnengstation-C ín ûr
ll¡gn,
æ julí f985 ISEI¡ 90-71887-ll-l

Toetsingsadvies or¡er het ¡nilieu-effectrapport ten behoeve van tÞt locatie-ondenæk r¡aar (sub)regÍo-
nale terreÍnen voor geluídhi¡rderrecreatie ín tet geræst Breda,
13 december 1985 ISI¡ 90-71887-15-4

Toetsíngsadvies ot/er fÞt locatie-onafha¡lkelÍjk nilieu-effectrapport en advies ríchtlíjnen voor het
locatíe-gebonden milíeu-effectrapport itl"âJ<e opslag en venærkíng van radíoactief afval,
24 januari 198ó ISBùI 90-71887-18-9

Aanbevelingen voor de i¡lhcud van tet milieu-effectrapport Oostq¡estbaan lrrchthaven Zuid-LÍnturg,
25 februarí 1986 ISBN 90-71887-12-X

ToetsilgsadvÍes or¿er de llr¡æltuntersuctnrng DolJ.arthafenproj ekt EHen,
ll februari 1986 ISBI 90-71887-20-0

ToetsÍngsadvíes cn¡er tet milieu-effectrap'porb voor de deponie van niet-ven¡ærkbaar ctsr¡isch afval op
de Maawlakte,
14 maart 1986 Ig{ 90-71887-19-7

Ádvies ríchtlijnen milieu-effectrapport ontgrordíngenplan (beton- en retselzand),
27 oktober 198ó IslI 90-71887-21-9

Toetsíngsadvies or¡er projectnota/mílíeu-effectrapport oeven¡erbírdÍng ten r¡esten van Rotterdan,
5 januari 1987 ISI.I 90-71887-25-L

Advies voor richtlijnen rnilieu-effectrapport, A-57 op I{alctpren (Veerse Dan - Míddelh¡rg),
12 jaruarí 1987 l$br 90-71887-22-7

Advies voor richtlijnen milÍeu-effectrapport ccrryagníes oefenterrein GÍnkelse tbíde,
12 januari 1987 ISæ[.¡ 90-71887-23-5

Advies voor ríchtlijnen milÍeu-effectraprport rijkslcg ló bíj Rotterdan (Overschíe-IGalíngsepleín),
15 janr:ari 1987 I$I.I 90-71887-2+3

I(eurr¡grk voor de m.e.r., taken en *erlcivíjze van de C,c¡nnissie voor de m.e.r.
februarÍ 1987 ISIS¡ 90-71887-26-X

Advies voor richtlíjnen rnilieu-effectrapport eentæidsoefenterrein rrDe lbarrr,
l8 maart 1987 ISE$¡ 90-71887-27-8

ToetsÍngsadvies over het ¡nÍlieu-effectrapport afvalbergíry Midden-Llssel,
16 april 1987 ISE{ 90-71887-29-4

Advies voor richtlíjnen milieu-effectrapport karpeer- en lratersportcentn¡n ttBroekerhâventt,

23 april 1987 Ig\¡ 90-71887-28-6

Advies voor ríchtlíjnen ¡nilÍeu-effectrapport stra¡rdvlakte LJmtíden,
29 april 1987 ISt¡ 90-71887-30-8
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Advíes voor richtlíjnen milieu-effectrapport plan voor de vervijdering van zuiveríngssrÍb z¡íd-Hol-
land,
10 junÍ 1987 I$[.¡ 90_71887_32_4

Advíes voor richtlÍjnen milieu-effectrapport, integrale afvalvenærkíng stadsgercst 's-fbrtogenbosch,1l juní 1987 rs$r 9o_7tBB7_31-.6

Advíes voor richtlijnen rnilieu-effectrapport storm¡loedkeríng Nier¡re I{atenræg,
30 juní 1987 IfftI 90_71887_34_0

Advíes voor ríchtlijrnn mílíeu-effectrapport, Arer-9 kolencentrale te GeertruÍdenberg,I julÍ 1987 rsE[¡ 90_71887_33_2

Advies voor ríchtlijnen nilieu-effectrapport centrale afvalstoffenplaats NiJehaske-libord,
14 juli 1987 Iffi.I 90_718g7_35_9

Advies voor richt,lijnen voor de i¡¡hcud van het mílieu-effectrapport part,iële herzíening afvalstof-fenplan prorrincie Flevolard, (1ocatíekeuze kolenreststoffenberging Flevocentrale),2l augustu.s 1987 r$$I 90_718g7_36_7

Advíes voor ríchtlijnen rnilíeu-effectraprporL tknnæg-8 kolencentrale te Arstencan,2l augustus 1987 ISEbf 90_7lgg7_3g_3

Advies voor ríchtlijnen milieu-effectrapport trcge snerbeÍdsspoorlíjn parijs-Bnrssel-IGulen/arster-
dan,
28 augustus 1987 ISûI 90_71g87_37_s

Advies voor richtlÍjnen rnilíeu-effectrapport prorrÍncÍaal afvalstoffenplan l,bord_Brabant,
28 augustus 1987 I$$¡ 90_71g87_tû_s

Toetsingsadvíes or¡er het milieu-effectrapport uÍtbreiding h¡chtt¡aven ãrid-Límturg,3l augustus 1987 IS.¡ 90_7l8g7_39_l

Advies voor rÍchtlijnen rnilíeu-effectrapport verbrardíng aniveringsslib Oost-Brabant,
29 septønber 1987 rsEt¡ 9o_7lgg7_4r_3

Advíes voor richtlijnen voor de i¡¡hcud va¡r het milieu-effectrapport zcr¡tv¡aterlozlng door de opslagvan aardgas in zctrtcavernes,
8 oktober 1987 rm.I 90-71887-47_2

behoeve van tet hæede prorÍnciaal afvalstoffenplan
ijk afual, grof tn-rísrruil, net, deze stoffen te ver-

rs\¡ 90-71887-43-X.

Advíes voor rícht,lijnen voor de í¡hcn¡d van tet ¡nÍlieu-effectrap'port nota oppenrlalrtedelfstoffenvrin-
nírg vrateren tlsselneergebied 1989-199g,
ló ol¡ctober 1987 ISf.¡ 90_7lgg7_4g_O

AdvÍes voor richtlíjnen milieu-effectrapport bergÍ¡g op de l,faasvlakte van afvalstoffen uit het chlo-rideproces bij mF Tiofíne 8.V.,
22 oktober 1987 ISES¡ 90_7l8g7_t&

Advies voor richtlijnen rnilieu-effectrapport ten
t'&corrl-fbllard voor de vetwijdering van t¡¡isha.del
r¡erken bedríjfsafval en bcr¡r en sloopafval,
9 oktober 1987
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^Advies voor ríchtlijnen voor de Í¡hcrd van tet milieu-effectraprport íntegraal províneíaal afvalstof-
fenplan Drenthe,
30 ot<rober 1987 ISlt¡ 90-71887-45-6

AdvÍes voor rictrtlijnen milieu-effectrapport grorÉrmtenrinníng Alblassen¡aard en Víjfheerenlanden,
3o oktober 1987 rs¡ 90-71887-44-8

Advies voor richtlijnen voor de i¡¡hqrd van tet milíeu-effectrapport uitbreídíng natuurpark rrDe Efte-
língil,
6 nove¡r¡ber 1987 ISIÙI 90-71887-49-9

Toetsingsadvíes or¡er tpt ¡nllieu-effectrapport beveílígír€ benedenrivierengebied tegen storÍÍtloeden,
I dece¡¡ber 1987 IshI 90-71887-52-9

Advies voor ríct¡tlijnen rnilíeu-effectrapport regíonaal ontgrordíngenplan libordzee,
3 december 1987 ISb¡ 90-71887-50-2

Ádvies voor ríchtlijnen rroor de í¡¡hs¡d van het milieu-effectrapPort waterbeheer Veerse I'ber,
3 dece¡r¡ber 1987 ISt'¡ 90-71887-53-7

Advies over verzoek cm ontheffing van de plictrt tot uitvoerÍng van rnilieu-effectrapportage voor de

golfbaan |tRrigoorlrt (Careente Haarler¡n¡arliede-Spaarnvru.lde),
4 december 1987 rsbl 90-71887-42-L

Advies voor richtlÍjnen milieu-effectraprport afvalvenærkingslocatie rrDe Marsenrr,

4 december 1987 ISI[.¡ 90-71887-51-0

ToetsÍngsadvies over tet milíeu-effectraport Aær-9 kolencentrale te @ertn¡idenberg,
1l december 1987 rs['¡ 90-71887-5çl

Advies voor ríchtlijnen voor de í¡rhand va¡r het milian-effectrapport uitbreidíng stortplaats |tMeer-

steegrr te Geldermalsen,
11 dece¡nber 1987 rsE'I 90-71887-55-3

Toetsíngsadvies milieu-effectrapport kaçeer- en \datersportcentnm Broekertnven,
l8 december 1987 Isb¡ 90-71887-57-x

Advíes voor richtlijnen voor de inhcud van tnt milieu-effectraprport keersluis te Raæpol'
18 decernber 1987 ISlt'I 90-71887-5tF5

Deze rapporten zÍjn aan te vragen bíj het. secretarÍaat van de CormissÍe, Posth¡s 2345, 3500 GH

ütrecht.
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m.e.
nr.
l5

r.-reeks

Jaarverslag van de Voorlopige Ocnrnissfe r¡ær de mflieu-effectrapportege over de periode van 15
december l98l tot 3l dece¡nber 1983 IS[$I 90-34fi275-3

29 Jaanrerslag van de Voorlopige Ccnmissie \¡oor de rnilfeu-effectrapportage or¡er tet Jaar 198/+

rsE$r 90-34æ55H

3l Jaawersl.ag van de Voorlopige Cc¡rnrissie r¡oor de milieu-effectraprportåge or¡er tet Jaar 1985

rsb¡ 90-34ó-082H

33 Jaawerslag van de Voorlopige Ccnmissle r¡oor de milíeu-effectrapportage over het Jaar 1986

rsEs¡ 90-346-130G2

Deze jaanrerslagen van de (Voorlopfge) Ocrr¡issie zijn uitgegeven en te bestellen biJ tct Distrih¡-
tiecentn¡¡ Ovedeidspr¡bl.lcatíes in de reeks rTnllieu-effectrapportagerr.
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