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In overeenstemmíng met artÍkeI 77 b van de lfet algemene bepalÍngen mílieu-
hygiëne (Regelen met betrekkíng tot mí1íeu-effectrapportage) heeft het presÍ-
dium van de Commíssíe voor de mílieu-effectrapportage het genoegen U hferbíj
het, jaarverslag over 1988 aan te bieden.

Op 20 mei overleed Dr. J. Spaander. Van l98l tot 1986 gaf hij als voorzítter
op bezielde wijze inhoud aan de taak van de voorlopige commissfe.
Op 9 december J.1. heeft prof. J.I.S. Zonneveld, wegens het bereiken van de70-jarige leeftijd, a1s vice-voorzitter afscheld van de Commissle genomen.

In het afgelopen jaar ís het aantat uitgebrachte advíezen gest,egen tot ó5,
tegen 35 ín 1987. Deze toename heeft, zich ook voortgezet in de omvang van de
CommÍssíe en het secretaríaat.

OvereenkomstÍg de afspraak met Uw ambtenaren zal
gepubliceerd in de MER-reeks als nr. 35.

dit jaarverslag kunnen worden

drs. J.J. Scholten,
secretaris.
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d H. Cohen,
rzltter.
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0 SAMENVATTTNG

In1 e id íng (Hfst. l)

Het jaarversJ.ag over 1988 geeft een algemeen overzfcht, van de werkzaam-
heden van de commissíe voor de milieu-effectrapportage (Hfst. z).
Daarnaast worden twee themats uítgedÍept: de bet,ekenís van m.e.r. bij
de besluítvormíng (Hfst. 3) en ontheffing van de m.e.r.-plÍcht (Hfst,.
4). De bijLagen bevatten een overzícht van de samenstelllng van de
commíssie, van de 1n milleu-effectrapporten geconst,ateerde leemten fn
kennís en ínformatie, de looptíjden van de proJecten, beschríjvingen
van de stand van zaken per proJect en een lfJst van door de commissie
uítgebrachte advÍezen.

Overzicht van de werkzaamheden van de íss 1e

De Commíssíe m.e.r. heeft, ín l98B ín totaal
tegen 35 in 1987.

(Hfst. 2)

65 advíezen uitgebracht,

Advíezen voor ríchtl fJ nen (par.2.2)

Van de uitgebrachte adviezen betroffen 35 ríchtlíjnen-advLeze\, terwÍjldaarnaastr orn verschillende redenen, vÍer keer een aanvulling op reeds
uítgebrachte advíezen voor richtlíjnen werd opgesteld. De commlssie
heeft ook medewerking verleend aan een aantal niet, m.e.r.-plicht,ige
activiteiten, te weten het opst,ellen van een toetsingscriterium voor
ondergrondse opslag v¿rn radÍo-actíef afval en de evaluatíe van een
aant,al landinrichtÍngsproJecten. Het grote aantal mín of meer geliJk-
soortíge projecten maakt dat het opstelllen van richtlíjnen-advíezen
steeds mÍnder tÍJd vergt, omdat voortgebouwd kan worden op reeds be-
staande adviezen voor richtliJnen.
rn het verslagjaar ís begonnen met het nader detailleren van de advíe-
zen voor richt,l ij nen.

Toet,s ínBsadvíezen (par.2.3)

van de twaalf ín 1988 getoetste mÍrieu-effectrapporten zÍjn er slechts
enkele die als goed worden beoordeeld. Tekortkomíngen worden vooral
geconstat,eerd bij de beschrijvíng van de alternatieven en de mílíeu-
effecten. BÍj een groot deel van de getoetste mílieu-effectrapporten
werd naar het oordeel van de Commfssíe te weÍnig aandacht besteed aan
de bestaande Leemten in kennÍs en Ínformat,ie (par. 2.6) en evaluatÍe
acht.eraf (par. 2.7).
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Advíezen ten behoeve van ontheffÍngen (par.2.4)

In 1988 bracht de Commissie dertíen adviezen over verzoeken tot onthef-
fíng van de m.e.r.-plÍcht uít aan de Miníster van Volkshuisvestíng,
RuimtelíJke Ordeníng en MilÍeubeheer en aan de Míníster van Landbouw &
VisserÍj. Negen maal was het advíes posltíef t..a.v. de te verlenen
ontheffíng, drie maal negat,íef en één maal kon de Commíssíe wegens
gebrek aan Ínformatie nlet t,ot, een oordeel komen.

Betekenís van m.e.r. b1^l de besluítvormíng (Hfst.3)

Hoewel het beperkte aantal besluÍten, dat met mílÍeu-effectrapportage
ondersteund ís genomen, wefnlg díepgaande conclusies toelaat, bleek 1n
1988 wederom dat de betekenÍs van m.e.r. bíj de besluÍtvorming a1s
redelijk posítief geschetst kan worden (par. 3.1). Milieu-effectrappor-
tage kan op verschillende maníeren een rol spelen ín de beslultvormÍng
(par. 3.2):
- Bíj het ont,breken van een hoger beleídskader(plan) voor een concreet

m.e.r.-pLlchtig project, kan de formuleríng van alternatieven voor de
voorgenomen activiteit bemoeilíjkt worden. Ten behoeve van het
mílieu-effectrapport zal het bevoegd gezag toch duidelijkheíd moeten
verschaffen over het beleld.

- Hogere beleídskaders kunnen zodanige beperkíngen opleggen aan activí-
teít,en dat m.e.r. weÍnig toegevoegde waarde zal hebben. De wettelijke
m.e.r.-regellng biedt op grond van art. 4l ai de mogelíjkhefd verder
te gaan dan de beleídskaders voorschriJven ten behoeve van de be-
schermlng van het rnilleu. BiJ m.e.r.-plichtige actíviteiten, die als
gevolg van beperkíngen fn hogere belefdskaders elkaar uítsluften,
bestaat de mogelfJkheíd dat uÍteindetiJk het t,snelsterr initiatíef
gerealiseerd zal worden, terwlJl een afwegíng t,ussen de activlteíten
niet heeft plaatsgevonden.

- TíJdens een m.e.r. kan naar voren komen dat ook onder gangbare normen
mllieu-effecten optreden die niet veronachtzaamd kunnen en mogen
worden. Uft,eindeliJk kan dit, biJdragen aan bijstelllng van normen.

Bij de verschÍIlende toetsingen van mflÍeu-effectrapporten (par. 3.3)
bleek dat aanvullende informatle nodlg is voor een verantwoorde be-
sluftvorming. Op verschfllende manÍeren wordt, aan deze tekortkomingen
tegemoet gekomen, varíërend van het leveren van aanvullfngen nog tÍj-
dens de toetsingsfase tot het publlceren van de aanvullfngen met een
nÍeuwe inspraak- en toetsingsronde. De keuze voor een bepaalde oplos-
síng is onder andere afhankeliJk van de ernst van de tekortkomlngen, de
bezwaren dÍe bestaan tegen de voorgenomen actívÍteit en de relevant,íe
van de ontbrekende milleu-informatfe voor het te nemen besluit,.

Ontheff íns van de m.e.r.-plicht (Hfst. 4

fn 1988 werd de Commlssie vijftien keer gevraagd advÍes te geven over
een verzoek om ontheffing van m.e.r.-plicht op grond van de overwegíng
dat er geen belangríjke nadelíge gevolgen voor het mÍl1eu te verwachten

)
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zLjrl. Het Ís niet mogellJk om precfes aan te geven rvanneer de Commfssle
tot een posítlef dan wel negatfef advies komt. I{el 1s ult de uftge-
brachte advfezen af te lelden welke overwegingen voor de Commissfe van
beLang zlJn. Veel"al bleek dat de ínformatie biJ het ontheffÍngsverzoek
geen volledlg inzicht in de voorgenomen actfvít,eíten gaf. Aanvullende
informatie werd tiJdens de procedure (soms schríftelljk) verstrekt.
EnerziJds is de verwachtíng dat dft probleem zaL verdwiJnen met de
toename van het aant,al ontheffÍngsverzoeken, anderzljds blíjven er
altíjd onzekerheden bestaan over de wfJze waarop de actÍviteít, zal
¡rorden uítgevoerd. Om hieraan t,egemoet te komen zouden randvoorwaarden
gesteld moeten worden biJ het verlenen van de gevraagde ontheffing.
Juridisch is dat fn de meeste gevallen echter onmogelfJk daar het
bevoegd gez'ag, dat over een ontheffingsverzoek moet beslulten, meestal
nfet hetzelfde gezag is dat uiteindelíjk over het voornemen moet be-
sluften.
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SUMMARY

Int,roduct íon (chapter l)

This annual report revÍews the activíties of the CommÍssíon for
Envíronmental Impact Assessment (EIA), duríng 1988 in the Netherlands
(chapter 2).
Apart from a general review, two special topics are dealt wÍth:
the significance of EIA for the decísion-making processes (chapter 3)
and exemption from the oblfgation to prepare an Envíronmental Impact
Statement (EIS) (chapter 4).
The appendíces contaln a Iíst of the members of the Commíssíonr âD
overvíew of important gaps fn knowledge noted ín EISrs which were
reviewed in 1988, the time schedules of the proJects, a concÍse des-
crÍpt,Íon and characterízation of each project and a 1íst of advÍces,
publíshed by the CommÍssion sÍnce íts inception.

Overvlew act ivfties of the Commission (chapter 2)

In 1988 the Commlsslon prepared 65 advisory reports, as compared to 35
ín 1987.

Advíces on guidelines (par. 2.2)

The maJoríty of advices concerned advÍces on guidellnes. Four advlces
concentrated on recommandatíons Ín addition to advlces on guidelínes
which were prepared before. These advÍces \rere requested due to exten-
sfon of Èhe scope of the proJects concerned or to changes ln the loca-
tion of the actívlties concerned.
Besfdes advices on act,lvíties for which ErA is compursory, the commÍs-
sion also advised on an EIA-Iike procedure for the decísíon-making on
the devel.opment of crÍterfa governfng the disposal of radio-active
wast,e in geological formations and also advísed on evaluation reports
about land consolidatÍon plans.
on average, the tÍme required for the preparatÍon of advíces on guide-
lÍnes could be reduced. Thís could be achieved thanks to a considerable
degree of simirarit,y between many projects dealíng with wast,e disposal
and infrastructural. works. During 1988 the Commlssíon contlnued her
efforts to focus the advÍces on guídellnes on those Íssues whích ac-
tuaIly matter ín the decísÍon-making.

AdvÍces on the revlew of Envíronmental Impact Statements (par.2.3)

Most of the twelve EISts whlch underwent revíew received crltfcal
comments. rn the main, the shortcomings whlch were observed by the
Commíssfon concerned the descríption of envfronmental. lmpacts and the
alternatlve offering the best prospects of protecting the envíronment.

-vi



The descrÍptíon of gaps Ín knowledge and draft-prograrnmes on
project evaluatlon appeared to be ínsufflcíent in many EISrs.

post-

Advíce sr ea ardínc reouests for ion from the ob1 1 I atlon to DreDare
EË (p.r. 2.4)

Thírteen advices regardíng requests for exemptÍon from the oblígatíon
to prepare Ersrs were submítted to the Minfster of Houslng, physícal
planníng and Envíronment and the Minister of Agriculture and Físheríes.
These requests were based on t,he c1aím that the ímpacts on the environ-
ment following Ínplementatíon of the proposed act,ivíties would be
insignifícant.
rn nine cases, the commíssion adviced posítÍvely on the request for
exemption from EIA. In three cases the Commissíon considered the poten-
tíal impacts too consíderable for an exemption to be granted. rn one
case the CommissÍon withheld her opÍnlon because of lnsufficíent ínfor-
mat,ion about. the actual nature of the proposed activity.

Síenifícance of EIA to the decisí on-makins rocesses (chapter 3)

There are only a few ErA-projects for which final decfsions have been
made. Therefore, definítíve conclusíons about the signíficance of EIAfor the decísíon-makíng processes cannot yet be drawn. However, the
experíences wíth EIA duríng the year of review can be characterized asItfairly posít,ive, (par. 3.I). The followíng observatlons can be madesofar (par. 3.2):
- The formulatíon and generatfon of alt,ernatives is rather difficult ifplans at the polÍcy 1evel are absent. Through the application of ErAthe competent authorities are faced with the necessfty to developclear polÍcy-intentions whÍch provide the framework for revíewing the

proposed activitÍes and possible alternatíves.
- Policy plans and programmes can be so restrÍctíve, t,hat, certaín

alt.ernatíves for ErA projects are precluded. However, the regal
framework for EIA cont,ains provísÍons which enable ¡he competent
authoritÍes to take all possíble measures and set condÍtons to pro-
tect t,he envíronment.
Po1ícy plans and prograrnmes can ínclude provísions by whích trùo ormore proposed actÍvltíes must be judged to be mutually exclusive. rnthe absence of críteria to guide the selectíon between the varÍousalternative proposals, it ís quite possíble that the ÍnitÍatlve which
proceeds fastest, wí11 succeed and be approved.

- Because EIA requires a description of a11 ímportant environmental
impacts such ímpacts may be found to occur berow general standards.
The applícation of ErA may eventually lead to a change in these
envÍronmental standards.

In several revíews of EISts the Commissíon indícated the necessÍt,y ofgatherÍng additÍonal Ínformation for a well-considered decísíon to be
based upon. In order to solve this problem several different, strategies
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were fo1lowed. Some compet,ent authoritíes delivered addÍtíonal informa-
tíon during the period of review.
fn other cases competent authorÍtíes decided to publish additional
ínformation for a second and sometímes publÍc review. The choice for
one strategy or another depends on the seriousness of the shortcomíngs,
on the objections against the project and the relevance of the short-
comings for the fínal decision.

ExemptÍon from the obl ation to prepare an EfS (chapter 4)

Requests for exemptíon from the obligatíon to prepare an EIS can be
complied wíth, when no signifícant environmental impacts are expected.
Most of the requests however, lack sufficient informatíon about the
proposed actívity. In several cases addit.íonal ínformatíon was províded
by the proponent upon request by the Commíssion. This problem of insuf-
ficient data presumably wilt dímínish gradually when more experience
wí11 be gathered wíth t,his aspect of the ElA-procedure.
In many cases the Commission felt the need to link the advíce on the
request for exemptlon to the setting of certaín condítions. The MinÍs-
ters of Housing, Physícal PlannÍng and Envíronment and of Agriculture
and Fisheríes, however can only decide on granting the exemptíon or
not. Conditíons 1Ínked to the actual decision on the proposed activity
can only be set by the competent authorÍty and Ín most cases another
branch of government than the minÍsters concerned ís actíng as the
competent authoríty for the actual licensÍng. The problem of setting
conditons can be partially solved if the proponent imposes self-made
conditions on hís own ínitiative when providing (additional) infor-
matíon wíth his request for exemption.
rn case of doubt the commíssion must advise negatíve1y on the request
or withhold her opinion until sufficÍent ínformation ís supplied.
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I INLEIDTNG

De Commissie voor de mi1íeu-effectrapportage heeft in 1988 in totaal
65 adviezen uÍtgebracht, tegen 35 advíezen in 1987. Het aantal projec-
ten, waarvoor de (vrijwillíge) m.e.r.-procedure ís of wordt, doorlopen,
ís gestegen tot 78, terwijl voor 16 projecten verzocht is om ontheffing
van m.e.r.-p1ícht te verlenen.
Het grote aantal projecten maakt het niet langer mogelÍjk om, zoals in
de afgelopen jaren gebruikelijk was, de bijzonderheden van e1k project
in het j aarverslag te bespreken aan de hand van de verschillende stap-
pen in het m.e.r.-proces. Daarom ís gekozen voor een selectíe uÍt de
ervaringen van het afgelopen jaar.
Allereerst wordt ín hoofdstuk 2 een overzíchtIf] gegeven van de uit-
gebrachte adviezen. Een aantal belangrijke ervaringen daarmee wordt
kort aangeduid. Daarna wordt Ín hoofdstuk 3 íngegaan op de bet.ekenis
van milíeu-effectrapportage bíj de besluítvormíng. De toegevoegde waar-
de van de toepassing van m.e.r. als hulpmiddel ín de besluítvormíng
moet vooral worden afgemeten aan de hoofddoelstelllng van m.e,r.: het
milieubelang naast andere belangen een volwaardige plaats Ín het be-
s1uítvormingsproces geven.
De ervaringen in 1988 met advíezen over verzoeken tot ontheffÍng van
m.e.r.-plícht zijn aanleídíng om in hoofdstuk 4 extra aandacht te be-
steden aan dít onderwerp. De hoeveelheid en de aard van de informatíe,
díe bíj een ontheffingsverzoek wordt geleverd en de onmogelijkheid van
het stellen van voorwaarden bíj de ontheffing, blijken belangrijke
aspecten Ee zijn bij het adviseren over een onthefflngsverzoek.
Een overzícht van alle CommíssÍeleden en de samenstelling van het se-
cretariaat is te vinden ín resp. bijlage I en bíjlage 2.
Bijlage 3 bevat een tabel waarín het aantal projecten per categorie
actívíteíten is aangegeven. Bíj1age 4 geeft een samenvatting van de dit
jaar in mi1íeu-effectrapporten geconstateerde leemten ín kennís en in-
formatie. Bíj1age 5 bevat een overzícht van de stand van zaken van alle
m.e.r.-projecten. Bijlage ó geeft een korte beschrijvíng van elk pro-
ject. Bijlage 7 bevat een 1íjst van alle tot I januarí 1989 verschenen
publikaties van de Commíssie.

In dÍt jaarverslag wordt enige kennÍs van de m.e.r.-procedure bekend ver-
ondersteld. Voor informatie over m.e.r. ín het algemeen wordt ver$¡ezen
naar de HandleídÍng milÍeu-effectrapportage, drs.ir. N.T. van Eck, Ír. R.
Rense en mr. D. Samkalden, uitgegeven bíj Konínklijke Vermande B.V. , 1987.
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2 OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE

Algemeen

De werkgroepen van deskundigen
In 1988 bestonden werkgroepen voor het opsteLlen van adviezen voor
richtlijnen, afhankelíjk van de aard van het project, uít twee tot
zeven deskundigen. In de toetsíngsfase bleek soms dat er voor speci-
fíeke onderdeLen aanvull.ende deskundígheíd nodig was. De werkgroep werd
dan aangevuld. Voor de adviezen over een ontheffingsverzoek werden
werkgroepen van één tot drie deskundigen geformeerd.
Op 20 juli 1988 werden bij Konínklijk Besluít 20 nieuwe Commissíeleden
benoemd. De nieuwe leden zijn vooral deskundígen, die reeds eerder als
advÍseur bÍj een project betrokken zijn geweest. In bÍjlage I is de sa-
menstelling van de Commissie op 3l december 1988 \reergegeven.
Overígens kon de uitbreÍdíng van het aantal Commissíeleden niet voorko-
men, dat opnieu\r veelvuldÍg beroep op advíseurs moest worden gedaan.
Dít wordt enerziJds veroorzaakt door het grote aantal projecten, ander-
zijds blijken bepaalde specÍfieke deskundígheden níet a1tÍjd onder de
Commissíeleden te vínden te zÍjn. Nieuwe ontwíkkeIÍngen zoals bijvoor-
beeld op het gebied van de mestverwerklng maken het nodíg om nieuwe
deskundÍgen bij het werk te betrekken. Ook in dit verband zÍjn Commis-
sieleden, die nog niet bij projecten betrokken zijn geweest, gevraagd
om een nadere aanduidíng van hun deskundigheid. Op deze wijze kon
worden nagegaan of het deskundigenbestand van de Commíssíe juíste gege-
vens met betrekkÍng tot de inzetbaarheÍd van de betrokkenen bevat.

Stand van zaken projecten
Het aantal project,en, \daarover tot nu toe een besluit genomen is, be-
draagt lnmiddels e1f (afgezien van projecten, waarvoor ont,heffíng van
m.e.r.-pllcht ís verleend). Voor een overzícht van de looptíJden van de
proJecten wordt verwezen naar bijlage 5. In totaaL zijn vanaf 1982 vÍjf
projecten voltooid of in uítvoering genomen. Twee projecten zíjn tij-
dens de voorbereidlng gestaakt omdat de voorgenomen actíviteít niet
haalbaar bleek te zLjn. Eén m.e.r.-procedure is opgeschort vanwege een
veranderíng in het voornemen.

Termi.j nen
De wettelijke termijn van twee maanden voor het opstellen van een ad-
vles voor richtlíJnen wordt over het algemeen gehaald. In slechts twee
van de 35 gevallen werd het advíes van de Commissie enkele dagen ná het
verstrÍjken van de termÍJn uítgebracht,
De termíjn voor het uÍtbrengen van een toetsíngsadvies werd ín 1988 zes
van de twaalf keer overschreden, varíërend van enkele dagen tot (één
keer) enkele maanden. De overschríJdingen werden in de meeste gevallen
veroorzaakt doordat tijdens de toetsing tekortkomingen in het milieu-
effectrapport, werden geconstateerd en het bevoegd gezag de advÍester-
míjn verlengde om de door de Commissie gevraagde aanvullingen te kunnen
leveren.
Voor het geven van een advies over een ontheffingsverzoek heeft de Com-
mÍssÍe een maand de tíjd. BÍj zes van de dertíen advíezen over een ont-

2.r
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heffingsverzoek werd deze termijn met enkele dagen tot twee weken over-
schreden, meestal omdat met het uítbrengen van het advies moest worden
gewacht op het beschíkbaar komen van aanvullende informatíe.

Aard van de níeuwe proÍecten
Meer dan de helft van de ín 1988 gestarte projecten heeft te maken met
de verwerking van afvalstoffen. Híervan betreffen zes het opstellen van
plannen voor de verwerking van afvalstoffen, terwíj r 24 projecten over
concrete voorzieníngen, zoals st,ortplaatsen en afvalverwerkingsinstal-
laties, ín procedure werden genomen. ook recreatÍeve project,en, zoals
golfbanen, maken een groot deel uÍt van de níeuwe projecten. rn bíj1age
3 ís per categorí.e actívíteiten aangegeven hoeveel projecten tot nu toe
zijn gestart.

Bevoe d en ínítiatiefnemer
Van de ín totaal 47 níeuwe projecten (inclusief ontheffinsgsverzoeken)
zijn 24 het gevolg van een partículíer ínÍtiatíef. Daarnaast treden het
ríjk, de provincies, gemeenten, schappen en samenwerkÍngsverbanden
resp. 4,9,7,2 en 3 keer op als (mede-) ínítiatiefnemer.
A1s (mede-) bevoegd gezag zijn het rijk 2l keer, de provincÍes 22 keer,
de gemeenten 8, de schappen 7 en samenwerkingsverbanden 2 keer opgetre-
den.

2.2 Advíezen voor ríchtlí j nen

In 1988 werden door de Commíssie 35 advíezen voor richtlijnen voor de
inhoud van een milieu-effectrapport uitgebracht, tegen 2g in rgg7. Het
betrof de volgende adviezen [2]:

147 .

l6ô.
163.
114.
I ô8.
't65.

133.
169.
134.

A-30/recreatleplas I{aanderbroek (21 Januarl lggg)
Golfbaan "De Utrecht" te Hllvarenbeek (l f€bruarl 1988)
Groot Recycling Helloo (2 februarl lgBB)
llesterschelde 0eververblndlng (10 februarl l98B)
Golfbaan Lochem (26 februarl 1988)
AfvalverHsrklngslnstal latle Amsterdaln-llest (3 maart lgBg)
Naders regelen ollslozlngen of f shore lnlJnbouw (g maart l9g8)
Afvalvernerklngslocatle ARcc/ïesterkïartler (31 lnaart lgBB)
Storten van Zuld-Hol lands zulvoringssl lb ln de "Grootschal lge lo-
catle voor de berglng van baggerspeclo (slufter)" (11 aprll 1988)
Polypropeenfabrlek DSM (12 aprll 19BB)
UltbrBldlng grof vullstortplaats Velsen (4 mel lgBB)
AfvalvernlJderlng Zuld-0ost Brabant (6 mel lgBB)

't73.

179.
176.

2 De adviezen staan ín chronologísche volgorde, de nummers betreffen de pro-
jectnummers, waaronder ze í¡ bijlage ó te vinden zÍjn. De datum verwijst
naar de dag waarop het advíes is uit.gebracht.
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170.
177.
172.
182.
184.
185.
183.
187.
181.

llestrandweg en hoofdrtegennet reglo Schlphol (9 mel 1988)
Stortplaats regio Arnhem (24 mel 1988)
Stadsgoïestpark Noordd I Jk (Gr0n lng0n) (27 me I 1988)
Afvalverrlerklngslnrlchting Zuld-H0l land llest (6 Junl 1988)
Afvalberglng Lickebaert (7 Junl 1988)
Plan voor verHlJderlng van zulverlngssllb Flevoland (13 Juni 1988)
llsgverblndlng Zutphen-Deventer-Raalte (17 Junl 1988)
Ultbrelding stortplaats Nauerna (Zaanstad) (13 Juli 1988)
Plan voor ds verwljderlng van zulverlngssllb c.a. en baggerspecie
provlncle Noord-Holland (15 Jull 1988)
Golfbaan Hengelo (Gld) (19 augustus 1988)
Provinciaal afvalstof f enplan Llnburg (PAP-ll) (26 augustus 1988)
Shredder installatle Zaanse Schroothandel B.V. te Zaandam (14 sep-
telnbsr 1988)
"Neeltje Jans" (22 september 1988)
Centrale sl lbverbrandlng Zutphen (29 septelnber 1988)
Provlnclaal afvalstoffenplan Utrecht (1 november 1988)
Bouw- en sloopafvalplan Zuld-H0lland (.l0 novefllber 1988)
Go I fbaan Sybrook ts Enschede ( l l november 1 988)
Golfbaan "de SchBrpenberg" Apeldoorn (15 novenber '1988)

Dleplnfl ltratie 0verveen (Zuid-Kennemerland) (22 november 1988)
Geintegreerde afvalverwerklngslnrlchtlng (GAVI) te lllJster (9 de-
celnber 1988)
Reststoffenverwerklng Boeldershoek (21 decentber 1988)
Golfbaan Zeddam (22 december 1988)
VerTech- insta I lat ie verwerk ing zulver ingss I iþ Ape ldoorn (30 decem-
ber 1988)

186.
159.
188.

't80.

167.
193.
192 .

194.
196.
199.
't98.

208.
203.
205.

Daarnaast werd een aantal eerder uitgebrachte advíezen voor rícht1íjnen
op verzoek van het bevoegde gezag voorzíen van een aanvullíng. Dit
betrof:

187. Aanvul lend advl€s voor rlchtl lJnen ml I leu-effectrapport
dlng stortplaats Nauerna (12 sêptel¡lber 1988)

177. Aanvul lend advles voor r lcht I I Jnen voor ds inhoud van
stortplaats Arnheln (5 oktober 1988)

ultbrel-

het }'lER

Bij Nauerna (187) werd een aanvulling opgesteld voor het storten van
chemÍsche afvalstoffen, omdat pas aan het eínd van de eerste advies-
termíjn van de Commissie bleek, dat deze afvalstoffen ook op de uít-
breÍding van de stortplaats gestort zouden worden. Het advies voor
ríchtlijnen voor de stortplaats Arnhem (L77) werd aangevuld, opdat het
ook voor een andere inítíatiefnemer voor de aanleg en het beheer van
een stortpJ.aats Ín dezelfde regío gebruikt kan worden. Tevens werd ín
de aanvullíng ingegaan op het realiseren vân tijdelÍjke opslagplaatsen
voor verontreinigde grond en baggerspecíe op de stortplaats Arnhem (zie
verder de projectbeschríjvíng ín bíjlage ó).

Voor twee projecten, waarvoor het MER reeds \ras opgesteld, werden ad-
vÍezen voor aanvullende richtlijnen opgesteld:

101. Aanbevel ingen voor aanvul I lngen op het llER 0eververbinding ten
ïssten van Rotterdam (29 augustus 1 988)
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123. Advies over aanvullende rlchtlijnen l'lER
radl0-actief afval (30 septenber 1988)

verrrorklng en opslag

BÍj de oeververbínding ten westen van Rotterdam (l0l) was het MER opge-
steld voor de keuze van de aanleg van een tweede Beneluxtunnel of de
Blankenburgtunnel. Allereerst werd tot de aanleg van de tweede Benelux-
tunnel besloten. Daarbij l¡erd het voornemen bekendgemaakt ook de
Blankenburgtunnel aan te leggen, waarvoor het MER moest worden aange-
vu1d. rn het aanvullende advies voor richtlíjnen werd aangegeven op
welke punten het MER zou moeten worden aangevuld.
voor de opslag van radio-actief afval werd, nadat het MER opgesteld
was' een nieuwe locatie gekozen. De aanvullende richtlíjnen betroffen
de aanvulling voor de locatíe-gebonden aspecten in het MER.

De Commissie heeft in 1988 ook medewerking verleend aan een aantal níet
m. e. r. -plíchtige activiteiten:

'137

156

Advles voor rlchtllJnen t.b.v. het toetslngscrlterlurn voor de
dergrondse opberging van radio-actlef afval (12 februarl l9B8)
Aanbevellngsn voor de lnhoud van het HELp-rapport beh0rend blJ
v00r0nttterp-plan van de ruilverkavellng Rossum-0ost (wordt met
toets ingsrapport gepub I lceerd)
Aanbevelingen voor de lnhoud van het HELp-rapport beh0rend blj
voorontnerp-plan vân de rullverkavel lng Baarderadeel (wordt
het toetslngsrapport gspuþl lceerd)

0n-

het
het

17 4 het
lllet

J

voor het opst,ellen van het toetsingscriteríum voor de ondergrondse op-
berging van radio-actief afval wordt een procedure gevolgd, die enige
overeenkomsten heeft met de m.e.r.-procedure, De werkzaamheden ten be-
hoeve van het toetsingscriteríum werden verricht op verzoek van de
Minister van VROM.
De commissie is gevraagd om in het kader van de evaluat,ie van de
werkingssfeer van de m.e.r. de evaluatierapporten (HELp-rapporten) van
bepaalde landinrichtingsprojecten t'inhouderijk te bezien in het licht
van de criteria die daarvoor ìn het, kader van de m.e.r. gelden, [3]
en bij de toetsÍng van het HELP-rapport, de werkwíjze van de m.e.r.-
procedure zoveel mogelijk te benaderen. rn overleg met de Landín-
rÍcht,ingsdíenst ís besloten om bij wíjze van experiment vooraf
aanbevelingen op te stellen voor de Ínhoud van de HElp-rapporten van de
ruilverkavelingen Rossum-Oost en Baarderadeel. Bij de toetsing worden
deze aanbevelingen a1s toetsingskader gebruikt.

Het grote aantal adviezen voor ríchttijnen en het aantal min of meer
ge1íjksoortíge m.e.r.-projecten hebben tot gevolg dat het opstellen van
advíezen voor richtlijnen steeds mínder tijd vergt,. voor het opstellen
van een advies voor richtlijnen wordt veelal uitgegaan van een eerder

Tweede Kamer, zitting 1985-1986, 16814 nr.37, en een bríef van de Minister
van Landbouw en VÍsserij aan de Evaluatiecommissie Wabm van 28 juli 1986
(NMF/M-86-23ó0).
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advÍes, dat aangepast wordÈ voor de specífíeke kenmerken van het pro-
ject. Het is van belang om biJ vergelijkbare projecten adviezen te
geven díe voortbouwen op en consistent zíjn met êerdere adviezen voor
vergelÍjkbare activÍt,eíten. Om deze reden wordt er naar gestreefd om
bij de samenstelling van een werkgroep door middel van de keuze van
voorzítter, secretaris en werkgroepleden de nodige contínuïteít ín de
advíezen voor deze projêcten te brengen. Anderzijds moet in adviezen
goed worden aangesJ.oten bij de plaatselíjke sÍtuatie, de voortschríj-
dende wetenschappelijke kennís en het zich wijzigende mÍ1íeubeleíd.

Zoals ook al Ín het jaarverslag over 1987 werd geconstateerd, kan
gebrek aan detaillering Ín de advíezen voor ríchtlíjnen een probleem
vormen. Het ís voor íniÈíatiefnemer en bevoegd gezag soms níet voldoen-
de duídelijk op welke schaal en met welke mate van detail de in de ad-
víezen gestelde vragen moeten worden beantwoord. Dit probleem speelt
vooral bij de beschrÍjvíng van de bestaande toestand van het milieu en
de te verwachten mílieugevolgen. Geprobeerd wordt meer gedetaí1leerde
en beter op de sítuatíe afgestemde advíezen voor rÍchtlijnen op te
stellen. Zo zíjn bij een aantal projecten de wettelijke adviseurs ín
het kader van de m.e.r., de medewerkers van de regionale ínspectíe voor
de milíeuhygíëne en de provincÍa1e consulent Natuur, Mí1íeu en Faunabe-
heer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, uitgenodigd voor het
bezoek van de Commissíe aan de locatie van het betreffende project.
Deze advíseurs bleken de plaatselijke sÍtuatie goed te kennen en konden
hÍerdoor een zínvol1e bíjdrage leveren aan de Ínformatievoorzíening van
de Commíssíe. In hoeverre deze aanpak voor alle projecten werkt en een
afdoende oplossing voor het probleem biedt, is nog niet te zeggen.
Onduidelijkheden en tekortkomingen in de ríchtlíjnen kunnen leiden tot
gebreken in het MER. Met het toenemende aantal toetsÍngen mag verwacht
worden, dat de resultaten daarvan ook door kunnen werken ín een verbe-
teríng van de adviezen voor ríchtlijnen.
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2.3. Toets sadviezen

Dít jaar ziin l2 toetsingsadvíezen uítgebracht, waaronder twee toetsin-
gen van een aanvulling op een mí1ieu-effect,rapport. Het betreft, in
chronologische volgorde, de projecten[4] :

123 Locatlegebonden tnllleu-ef f ectrapport vertrerklng en opslag vanradlo-actlef afval (29 januarl 19Bg)
Strandvlakte lJlnulden (10 februarl lgBB)
Baanverlenglng Luchthaven Eelde (16 februarl lgSg)
Nader rapp0rt over de ultbreidlng van de Luchthaven Zuld-Llmburg(22 aprll 1988) en
Blj lage 6 (30 Juni l988) "Berekenlng van de aantal len door geluid
gehinderde en ln de slaap gestoorde personen als gevolg van deuitbreidlng van de Luchthaven Zuid-Lifnburg" behorende blJ het op
22 aprll 1988 ultgebrachte Toetslngsadvles naar aanleldlng van het
Nader Rapport over de ultbreldlng van de Luchthavsn zuld-Llmburg
Kolengestookte 0enheld I centrale Hemtreg te Amsterdaln (.l4 Jull
r 988)
Afvalstortplaats De Dolten (26 augustus lgSg)
Groot Recycl ing Hel loo (12 september lgSB)
ïloningbouwlocatie Amsterdam Nleuw-0ost (eerste fase Zeeburg) (zg
septenber 1988)
Aanvullende n0ta 0eververbinding ten westen van Rotterdam (g no-
vember '1988)

Golfbaan Lochem (ll november lgBg)
0ntwerp afvalstoffenplan provincie Noord-Hol land l9s9-1994 (22 no-
vember 1988)
Polypropeenfabrlek DStl (14 december l98B)

105.
125.
120 .

135

101

130.
163.
112 .

168
146

173

Bij een aant,al projecten bleek nog tíjdens de m.e.r.-procedure, dat de
voorgenomen activíteít níet door zou gaan. TiJdens het opstellen van
het MER voor de afvalbergÍng van Tiofine (143) bLeek een beter alterna-
tíef voor de bergÍng van het tíofÍne-afval voorhanden, dat niet m.e.r.-
plichtig was. In het geval van de kolenrestst,offenberging Flevocentrale
(145) bleek dat een kolengestookte eenheid blj de Flevocentrale voorlo-
píg nÍet zou worden gerealiseerd, waardoor Gedeputeerde staten geen
verdere medewerking wilden verlenen aan de oprichtÍng van een kolen-
restst,offenberging ín Flevoland. Bij het kampeer- en wat,ersportcentrum
Broekerhaven u¡as het mÍlíeu-effectrapport mede aanleÍding om de actíví-
teít níet, door te laten gaan.

lfeíníg milieu-effectrapporten zijn zonder meer goed bevonden door de
commíssíe. rn vrijwel a1le mi1íeu-effect,rapporten bleek ín meer of min-
dere mate bepaalde Ínformatie te ontbreken. Bíj negen van de twaalf
toetsingsadviezen beschouwde de Commíssie de tekortkomíngen Ín het MER

4 De adviezen staan in chronologische volgorde, de nummers
jectnummers, waaronder ze ín bijlage ó te vinden zíjn.
naar de dag waarop het, advies is uítgebracht.

betreffen de pro-
De datum verwijst
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dermate essentieel, dat zíj het bevoegde gezag adviseerde het MER aan

te vullen.
Dergelijke tekortkomingen hadden vooral betrekkíng op de beschríjving
van de alternatieven en de te verwachten milieu-effecten. Het meest
miLieuvriendelíjke alternatief wordt vaak niet met dezelfde mate van
detail uitgev¡erkt als de voorgenomên activíteit. De beschríjvíng van de

milíeu-effecten is dikwijls onvolledig, soms op punten onjuist.
Over het algemeen onderschrijft het bevoegde gezag de door de Commissíe
geconstateerde gebreken. In hoeverre daarna aanvullíngen worden opge-
steld en hoe dergelijke aanvullíngen in de procedure worden ingepast,
verschíl.t van project tot project. In hoofdstuk 3 wordt dÍeper ingegaan
op de verschillende ervaringen met het toetsen van mi1íeu-effectrap-
porten. Ook de bíjzondere procedure rondom de uítbreiding van de lucht-
haven Zuíd-Limburg, \úaarbij de Commissíe uiteÍndelijk zelf de ontbre-
kende Ínformatie aangedragen heeft, komt daarin aan bod.

In het jaarverslag van 1987 werd specíale aandacht besteed aan de rela-
tie tussen m.e. r. en de provinciale afvalstoffenplannen (PAP'en).
Destíjds betrof het de richtlijnen. Inmídde1s zijn twee milieu-effect-
rapporten behorend bij een ontwêrp provincíaal afvalstoffenplan ge-
toetst. Daarbíj ís gebleken dat de coördínatíe tussen de opstellers van
het MER en die van het PAP te wensen over laat. De wísselwerkíng tussen
de milieu-ínformatie uit het MER en de beleidsover\tegingen en -keuzes
ín het PAP bleef achterv/ege, waardoor een afstemming tussen het PAP en

het MER niet tot stand kwam. Het instrument m.e.r. werd níet gebruikt
om de beleidskeuzes en de alternatíeven te onderbouwen.
Het is de vraag of dergelijke gebreken alLeen veroorzaakt worden door
de onervarenheid met m.e.r. voor een PAP. In hoeverre ook de adviezen
voor richtlijnen van de CommÍssie dergelÍjke afstemmingsproblemen mee

in de hand gewerkt hebben, ís moeflijk na te gaan. Zo zou niet zozeer
een volledige beschríJving van a1le míLíeu-effecten gevraagd moeten
worden, maar zouden de vragen meer kunnen worden toegespítst op de

milieu-effecten van de beleÍdskeuzes.
De toegevoegde waarde van m.e.r. voor provincía1e afvalstoffenplannen
is op dit moment nog niet aan te geven, omdat de afvalstoffenplannen
nog niet in de besluítvormíngsfase verkeren.
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2.4. Adviezen ten behoeve van ontheffinsen

verzoeken om ontheffíng van m.e.r.-p1ícht op Ínhoudelíjke gronden (art.
41e,1íd l, onder a) zíjn in 1988 vaker íngediend dan ín 1987. De
Commíssie heeft voor de onderstaande projêcten de Mínister van Volks-
huísvesting, Ruimtelijke Ordening en MÍlieubeheer en de Miníster van
Landbouw en VÍsserij geadviseerd over het verlenen vân een ontheffíng
van m.e.r.-plicht.

175 N.A.l'l. inJsctle van afvalïater in het olleveld Schoonebeek via
lleetstatlon XVlll (3 maart 1988)
G0lfbaan CromstrlJen (16 maart 1988)
G0lfbaan het Zelle ln Hengelo (ctd) (6 juni tgBB)
Golfbaanc0mplex Helnenoord (25 augustus l98B)
0prlchting van een centrale voorzulverlngsinstallatle voor zeugen-
rnest en kalvergier ln Sevenuln (26 augustus 1988)
Golf baan de llitdonk (gemeenten llelJel en Roggel) (29 septenrber
r988)
Bungalowpark ln De Lutte (gemeente Losser) (4 oktober 19BB)
Mestverwerklngsfabrlek ts Getnsrt (¿ okt0ber l9B8)
storten van verontrelnlgde grond op het voorlnalig EMK-terreln te
Krilnpen aan de lJssel (28 oktober 1988)
Bouw mestvertlsrklngslnstallatle door vef lnex B.V. te lleert (3.l
oktober 1988)
Toelating boorspoellng Versaclean Elr{0 4000 (2 novelnber l98B)
Golfbaan Rosmalen (l decetnber 1988)
Baggerstort Hol landsch Disp ambachtsheerl iJkheid CromstriJen (8
december 1988)

178.
186.
189.
190.

195.
197.
202.

191.

200

201 .

210 .

20ô.

De advíezen van de commissíe over de ontheffíngsverzoeken
mestverwerkíng scarabee (213) en mestverwerkíng venray B.v. (zL4)
worden eind januari 1989 uítgebracht.
De commíssie heeft negen keer geadvíseerd tot het verlenen van de
gevraagde ontheffíng, omdat er geen belangrijke nadelíge gevolgen voor
het milieu van de voorgenomen act.iviteit te verwachten zijn. In dríe
gevallen concludeerde de Commissie dat een ontheffing niet voor de hand
lag, omdat op voorhand niet duidelijk was, dat er geen belangrijke na-
delíge mi1íeugevolgen zouden optreden. Voor de mestverwerkingsins¡alta-
tie van vefinex B.v. werd na het uitbrengen van het advies door het
Dírectoraat Generaal Mí1íeubeheer gewezen op de mogelijke bíjdrage aan
de NO---emissie door de nieuwe installatie. In een aanvullende brief is
door då commíssie nader op dit probleem Íngegaan, hetgeen overigens wat
betreft de te verlenen ontheffíng níet tot een andere conclusie leídde.
rn één geval meende de commissie over onvoldoende informatíe te be-
schíkken over de aard van de uitvoeríng van de voorgenomen activiteit
en kon zij geen oordeeJ. geven over de ernst van de te verwachten
milieugevolgen. De beschÍkbaar gestelde informatíe speelt een belang-
rijke ro1 bij ontheffÍngsverzoeken, omdat de commÍssie op grond daarvan
moet advÍseren. Hoofdstuk 4 gaat nader ín op de ontheffíngen en de
daarmee opgedane ervaringen.

2,5 Cursussen semlnars
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In 1988 werd o.a. aan de volgende cursussen, seminars en voorlichtings-
bíj eenkomsten dee lgenomen :

- 9th International Seminar on Environmental Impact Assessment, l0-23
julÍ te Aberdeen (tevens presentatie paper);

- Advanced Pol.icy l{orkshop on Envíronmental Management and PLannÍng,
23-30 oktober op Kreta (tevens presentatie paper);

- Task Force on Environmental Impact Assessment, Uníted Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) 28 en 29 januari en 26 en 27

oktober in Genève en 14-17 junÍ Ín Banff, Canada;
- Intêrnational Conference on Environmental Impact AnalysÍs for develo-

ping Countries, 28 november t/m 3 december in Delhi, India (tevens
presentatie paper);

- diverse presentaties in cursussen over m.e.r. voor studenten aan de
Erasmus uníversíteit Rot,terdam, Milieukunde tNÍeuw Rollecater, Post-
hoger technisch onderwijs te Amsterdam, RÍjksuniversiteit Groningen,
Technische Universíteít Delft, VrÍje Uníversiteit Amsterdam;

- voorlichtingsbiJeenkomsten over m.e.r. voor de gemeente Apeldoorn, de
Regionale Milíeuraad Oost-Veluwe en diverse Rotary-clubs.

2.6 LeemÈen ín kennis

Uit íeder mí1ieu-effectrapport blíjkt, dat er leemten ín kennis en in-
formatie zijn blijven bestaan. Er kan een onderscheid worden gemaakt
enerzijds naar Leemten in kennis als gevolg van de stand van de weten-
schap en anderzijds naar leemten ín Ínformatie, omdat daar Ín het be-
treffende project geen onderzoek naar is verricht. Níet ín alle mÍlieu-
effectrapporten worden de leemten ln kennis en informatie voldoende
expliciet en open gepresenteerd. I{anneer het gaat om voor de besluit-
vorming relevante leemtenr spê1en zíj een belangrijke ro1 in de
toetsÍngsadvíezen van de CommfssÍe. Het betreft meestal gebieds-
specifíeke ínformatíe die níet beschikbaar was en waar geen onderzoek
naar verrícht ís in het kader van het MER.
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van leemÈen ín kennÍs, zoals
díe uit de verschillende milieu-effectrapporten naar voren zijn geko-
men.

2.7. Evaluatíe achteraf

Het is níet verplicht om ín een mílieu-effectrapport aandacht te beste-
den aan het op te stellen evaluatfeprograrnma van de optredende milieu-
gevolgen. Het wordt ín de richtlíJnen vaak geadviseerd, omdat met een
aanzel. tot een evaluatieprogran¡ma beter wordt eângegeven wat de beteke-
nís ts van de optredende mllleugevolgen en de leemten fn kennÍs en ín-
formatÍe voor de besluitvorming. In slechts víjf getoetste míIieu-ef-
fectrapporten wordt aandacht besteed aan de evaluatíe van de effecten.
In vrÍjwe1 a1le geval.l.en beschouwde de Commíssie dit als te summíer.
De CommissÍe ontvangt en verzamelt a1le evaluatiegegevens van reeds in
uitvoering zijnde projecten. Op dít. front zijn er dit iaar weínig níeu-
we ontwlkkelingen geweest.
Een consequentie van het verlenen van ontheffing van m.e.r.-plícht ls,
dat evaluatle achteraf niet meer kan worden vereist.
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J DE BETEKEN IS VAN M.E.R. BIJ DE BESLUITVORMING

3. I fnleidine

In het jaarverslag over 1987 werd een aantal maatstaven geformuleerd
ltaaraan het succes van de toepassíng van m.e.r. kan worden afgemet,en.
Aan de hand van deze maatstaven werden de toen beschikbare ervaríngen
besproken. De conclusies waren gematigd posítíef en stelden o.a. dat ín
een aantal gevallen m.e.r. had geleid tot de formulerlng van goede a1-
ternatíeven, dat de inspraak seríeus werd genomen, dat in het algemeen
de besluitvorming niet had geleid tot milíeu-onvriendelíjke keuzen en
dat daarom de acceptatÍe-graad van de besluiten hoger was.
Deze conclusies \raren gebaseerd op een beperkt aanÈal ervaríngen met
m.e.r. en haar doorwerking in de besluítvormíng. Aan het eínde van
1988, 16 maanden na het van kracht worden van de wettelÍJke verplÍch-
tíng tot uitvoeríng van m.e.r. voor de in het Besluít milíeu-effectrap-
portage vermelde activiteÍten, liJkt het de moelte waard opnieuw de
balans op te maken. Er zÍjn welíswaar ongeveer 80 m.e.r.-procedures van
start gegaan sedert het begin van het Ínterímbeteid in 1981, maar toch
zijn slechts elf procedures daarvan aan het eínde van 1988 tot een
defÍnitief besluít gekomen[5 ]. Het b1ÍJkt dat veeL ínitiatíefnemers
meer tijd nodig hebben of nemen voor het opstellen van een MER dan aan
het begin van de desbetreffende procedures over het algemeen werd aan-
genomen. In een aantal andere gevallen bleek het om verschí11ende re-
denen noodzakelÍjk te zíjn de besluitvormingsprocedure te verlengen en
een aanvullend rapport/MER uit te brengen. rn drie gevallen werd het
voornemen tot uit.voeríng van een inítÍatief, soms nog voordat het MER
gepublíceerd werd, t,eruggenomen en beëÍndigd[6], terwijl bij het
kampeer- en watersportcentrum Broekerhaven werd besloten, nadat dat het
MER getoetst, was, de actívíteít níet door te laten gaan.
Het beperkte aantal besluiten dat met m.e.r. onderst.eund is genomen,
staat derhalve nog steeds geen diepgaande conclusies toe[7]. Toch kan
een steeds beter en concreter beeld worden verkregen. Daarnaast bIíjkt
dat de betekenís van m.e.r. níet, alleen moet worden afgeleÍd uít het
besluit' maar ook uít het daaraan voorafgaande besluÍtvormÍngsproces.
De níeuwe ervaringen bevestígen de redelijk posÍtíeve opmerkíngen ín
het jaarverslag over 1987. Het denken Ín termen van alternatieven en de
openheíd van het proces zijn kenmerken van de m.e.r. díe ook ín 1988
steeds posítief naar voren kwamen.

Behalve de ín het jaarverslag over 1987 genoemde besLuíten zíjn daar in
het versLagjaar 1988 nog bíjgekomen besluíten over de strandvlakte lJmuiden
(i05)' afvalstort Midden-Usset (117), kampeer- en watersportcentrum Broe-
kerhaven (118), kolencentrale Amer 9 (139), de tweede Belenuxtunnel (l0l),
Stormvloedkering Nieuwe lüaterweg (I42).
Dit betrof de projecten afvalverwerking stadsgewest rs-Hertogenbosch
(13ó), de berging van afvalstoffen TDF Tiofine B.V.(143) en kolenreststof-
fenberging Flevocentrale (145). Zíe de projectbeschríjvÍngen ín biJlage ó.
De beschrÍjving in dít jaarverslag beoogt geenzíns evaluatie ven m.e.r. te
zijn, zoals dat door de Evaluatíe Commissíe llabm wordt uitgevoerd.
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Met het oog op het voorafgaande wordt in dÍt hoofdstuk íngegaan op twee
soorten ervaríngen, waaruít de betekenis van m.e.r. voor de besluítvor-
ming kan worden afgeJ.eid:
i. De bet.ekenis van hogere beleídskaders en regelgevin! voor m.e.r.-

p1íchtige activiteíten.
2. De noodzaak tot aanvullíng van het MER om voldoende ínformatie te

hebben voor een besluítvorming waarin het mi1íeu volwaardig kan wor-
den meegewogen.

3.2. De betekenís van hogere beleídskaders en regelgeving

Beleídskaders a1s structuurschemats, streekplannen, provinciale plannen
voor de verwijdering van afval, provincía1e mÍlieuhygÍënísche- en wa-
terkwaliteitsplannen dienen ter beoordeling van de aanvaardbaarheid en
doelmatigheid van (particulíere of overheíds-) initíatieven. Daarnaast
is de nationale lret- ên regelgeving ook zeer bepalend als toetsings-
kader. De bijzondere betekenis van beleidskaders en regelgevíng bíj
m.e.r. kan zich uíten in de afwezigheíd of Ín de nadrukkelijke aan-
wezigheid daarvan. Bijstelling van bestaande regelgeving kan door
m.e.r. worden gestimuleerd.

Het ontbreken van een beleidskader
Het ont.breken van een beleidskader kan de formuleríng van de ín aanmer-
king te nemen alternatieven bemoeílijken.
Dit bleek het geval biJ het initíatief van dríe zuíveringsschappen voor
de bouw van een s1íbverbrandíngsínsta1latíe. De betreffende provincíe
beschíkte níet over een plan voor de verwíjdering van zuiveringsslíb,
terwijl ook het provinciale afvalstoffenplan onduidelijkheden Liet be-
staan over de te kíezen verwerkingsmethoden van cornmunaal s1íb. Daar-
door was onduidelijk of alle zuiveringsschappen verplícht zouden worden
deel te nemen aan het onderhavige inítíatief, dan wel verplÍcht zouden
worden anderszins te komen tot een aanzienlijke reductie van de uitein-
delijk te storten hoeveelheden s1íb of ver\^¡erkíngsresten. In deze
sítuatie was het voor de initiatiefnemers moeilijk een posítie te bepa-
1en ten aanzíen van de te installeren capaciteít (in verband met deel-
name van andere zuiveringsschappen), verwerkíng van zuiveringsslib van
particulieren, gecombineerde werking met huíshoudelijke afvalstoffen
(gebruik maken van restwarmte van verbrandingsinstallatíes van huis-
houdelijk afval) etc. In haar advies voor de richtlijnen heeft de Com-
míssÍe deze problemen gesígnaleerd en er bij het, provínciaal bestuur op
aangedrongen een beleídskader op te ste1len, \raaraan de ÍnítÍatíef-
nemers hun initiatief kunnen toetsen en modelleren.
Bij een initíatief voor de aanleg van een golfbaan was uít het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud niet, af te leiden of het betref-
fende gebíed Ín òf net buiten een Grote Eenheid NaLuurgebíed (GEN) lag.
Ook de provincíe had de grenzen van het GEN niet nader bepaald, waar-
door niet duÍde1íjk was welke status aan het gebíed voor de golfbaan
moest worden toegekend.
fn zotn geval dient aan het begin van de m.e.r.-procedure zo snel moge-
lijk duidelíjkheid te worden geschapen voor de inÍtíatíefnemers. Dit
kan gebeuren bij het vaststellen van de ríchtlijnen voor het MER door
het bevoegde gezag.
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Nadrukkel ke aanwez heíd van beleídskaders
Het ís ook mogelijk, dat hogere beleídskaders dermate harde normen
stellen dat het bevoegd gezag daarvan nauwelijks afwijkt. Een gevolg
van dergelijke harde toetsingskaders kan zijn, dat de ín een MER uitge-
werkte alternatieven niet meer dan een referentíefunctie zu1len vervul-
len voor de voorgenomen actíviteÍt. Overígens biedt de wettelíjke
m. e. r. -regeling het bevoegd gezag wel de mogelijkheid om bÍj het
besluít a1le andere voorwaarden, voorschriften en beperkíngen op te
nemen, die nodig zíjn met het oog op het voorkomen of beperken van
verontreíniging of aantasting van het milieu (Wabm, art. 4L ai, 3a).
Het ís dus wel mogelijk verder te gaan dan de beleidskaders voor het
betreffende m.e. r. -p1Íchtige besluit voorschríjven.

Ook in procedurele zin kunnen beleidskaders van ínvloed zíjn op m.e.r.
DÍt was het geval bij een provinciaal afvalstoffenplan, waarin bepaald
werd dat in een samenwerkingsgebied moest worden beslot,en tot de in-
richt.íng van één centrale stortplaat,s voor onverbrandbaar afval en an-
derszÍns níet te hergebruÍken residu. Op grond van dit provinciale be-
leídskader kwamen víer verschillende ínitiatíefnemers achtereenvolgens
met vÍer verschillende oplossÍngen en elkaar uitsluítende inít,íatíeven.
Ïn overleg met het provínciaal bestuur stelde de Commissie één advÍes
voor richtlijnen op voor a1le ínÍtiat,ieven en locatíes. De províncíe
heeft daarop één set richtlijnen vastgesteld met deel-rícht1íjnen voor
de opstelling van een MER voor e1k van de víer Ínitiatíefnemers. Dit
heeft echter nog niet automatísch tot gevolg dat alLe mílieu-effectrap-
porten tegelijkertíjd met vergunníngaanvragen bij de províncie zul1en
worden ingediend. Toch is het provincíaal bestuur van plan alle vergun-
ningaanvragen en milieu-effectrapporten ín één beoordelingsfase te be-
trekken en op deze wíjze de verschillende milieu-effectrapporten te be-
handelen als beschríjvíngen van evênzovele locatie-alternatieven. De
synchronisatíe van het tijdstip van indíeníng van de díverse mÍ1íeu-ef-
fectrapporten kan door de provincíe niet worden afgedwongen en kan al-
leen tot stand worden gebracht door ove.rleg met a1le betrokken par-
tijen. Het feit dat de provincíe bij de vergunnÍngverJ.ening volgens de
Afvalstoffenwet bevoegd gezag is en de vergunningaanvragen ken toetsen
aan het door haar opgestelde afvalstoffenplan, maakt deze aanpak moge-
1íjk[8].
Een vergelijkbare situatie deed zích voor bij de aanleg van een aantal
golfbanen. Híer kon echter geen procedureLe uitweg worden gevonden. Het
streekplan bood slechts ruimte voor de aanleg van nog één l8-holes
golfbaan. Toch díenden zich tv¡ee verschillende inítíatiefnemers aan,
díe beÍden streefden naar de ínríchtÍng van een l8-holes gotfbaan Ín
het streekplangebied. Het Besluit mí1ieu-effectrapportage bepaalt dat
het bestemmÍngsplan het m.e.r.-p1ÍchtÍge besluit vormt over de in-
richting van golfbanen. De gemeente is hier dus het bevoegde gezag. Het
provincÍaa1 bestuur kan bij de bes1uitvorming met m.e.r. níet optreden

Zíe ook het artikel van M. Buitenkamp en H. Koldewee: rrM.e.r. bÍj elkaar
uitsluítende activiteiten: nog níet volmaaktrr, Tijdschrift voor Mí11eu &
Recht, aflevering 10, november 1988, p.389-393.
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als bevoegd gezag om aan haar streekplanbeleíd uitvoerlng te kunnen ge-
ven. Ook hier is sprake van elkaar uitsluítende alternatíeven, waarbij
het er naar uít ziet dat de eerste ínítíatiefnemer die een MER gereed
zal hebben de meeste kans heeft zijn ínítíatief te verwezenlijken. In
dit geval heeft de Commíssie (in overleg met de províncíe en betrokken
gemeenten) volstaan met in íeder van haar adviezen voor rÍchtlijnen te
wijzen op het. bestaan van het andere Ínitíatíef. Zij gaf. daarbíj wel de
explícÍet,e aanbevelíng de ínformatie in beide milieu-effectrapporten op
zodanige wÍjze te presenteren dat de milieu-informatíe kan worden ge-
bruíkt door het províncía1e bestuur bíj de goedkeuring ven de door de
gemeenteraden vastgestelde bestemmÍngsplannen [9].

Gangbare normen
Tijdens een m.e.r.-procedure kan naar voren komen dat ook onder de
gangbare normen milieu-effecten optreden, die niet veronachtzaamd kun-
nen en mogen worden.
Ðe m.e.r.-procedure ten behoeve van de besluítvorming over de uít,-
breiding van de luchthaven Zuid-Limburg met een níeuwe oost-west,baan
bÍedt hfervoor een í1lustratíe. Geluidhínder door vllegtulglawaaí
rondom luchthavens wordt uitgedrukt in gemiddelde jaarwaarden van zoge-
het,en Kost,en-eenheden (Ke). De ligging van de Ke-contouren wordt ge-
woonlijk berekend tot een laagste waarde van 35 Ke. Deze waarde heeft
planologÍsche betekenis, omdat binnen deze contour geen nÍeuwe be-
bouwing mag plaatsvinden. Toch treedt voor sommige mensen ook ernstlge
geluidhinder op in het bereik beneden 35 Ke. De CommissÍe (en Ínspre-
kers op het, MER over de uítbreiding van de Luchthaven Zuid-Limburg)
heeft er steeds op aangedrongen de contouren tot en met 20 Ke te bere-
kenen en de aantallen mênsen aan te geven die daarbÍnnen ernstige ge-
luidhínder kunnen ondervínden. Daarneast drong de Commissie, met het
oog op het geplande nachtelijke gebruik van de luchthaven, aan op bere-
kening van geluídcontouren, behorende bíj die nachtelijke geluídpiek-
niveaus in dB(A) dÍe slaapstoornissen en ontwaakreactíes kunnen veroor-
zaken bij de omwonende bevoLkíng. Omdat de gewenste milíeu-ínformatíe
op onvoldoende wijze ¡cerd gepresenteerd ín het MER en in een nader aan-
vullend rapport op het MER, llet de Com¡níssíe, nadat het bevoegd gezag
hÍertoe zelf niet bereíd gebleken was, de gewenste berekeníngen uítvoe-
ren en publÍceerde díe resultaten in een bijlage bij haar toetsingsad-
vies. Inmiddels heeft de Raad van State in een advles dat de Raad uit-
bracht op 23 augustus 1988 op verzoek van de MÍníster van Verkeer en
llaterstaat en VROM, de door de Commissie gevolgde aanpak onderschreven.
Uít dit, advies van de Raad van State kan worden afgeleid dat Ín een
milieu-effect,rapport ook die effecten dienen te worden beschreven die
beneden de vÍgerende normen 1Íggen. Dít opdat het bevoegd gezag een
volLedig beeld zal krijgen van alle milíeugevolgen díe moeten worden
meegewogen Ín de besluitvormíng. Tevens ís hiermede aangegeven dat vía
m.e.r. bíjstelling van normen kan worden gestimuleerd. fn het geval van
de m.e.r. over de Luchthaven Zuíd-Límburg betreft het respectievelijk

9 Zíe voetnoot I
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de behoefte te komen tot een uÍtbreiding van de berekenÍng van de Ke-contouren tot en met de 20 Ke-contour en het nachtelíjk; vlíeglawaaíuit te drukken ín contouren van geluidpiekníveaus in as(À)-eenheãen.

Conclus ie
lJanneer hogere beleidskaders dermate harde voorwaarden stellen, dat a1-ternatieven op voorhand uítgesloten worden, kunnen zíj de betekenís vanm.e.r. voor de besluítvormíng beperken. De wettelijke m. e. r.-regelingbíedt overÍgens wel de mogelÍjkheid verder te gaan dan deze beleidska-ders' Anderzijds levert het ontbreken van hogerã beleídskaders of hetgebrek aan voldoende duÍdelíjkheid moeilijkheden op bíj de formuleringvan alternatieven en bij elkaar uítsluítende actÍvíteiten.

3.3 De noodzaak tot aanvul lende mil. íeu-informatÍe

rn 1988 heeft de commíssie tijdens toetsíngen van miríeu-effectrap-porten vaak moeten constateren dat de gepresenteerde milieu-informatie
op min of meer ernstíge wíjze tekort schoot. De belangrijkst,e tekort-komingen betroffen de beschrijving van alternatieven, met name hetmeest-mi1 ieuvríende1 Íj ke alternat.íef , en de milieu-effectenI l0 ] .Een aantal gebreken vras zo ernstíg, dat het MER volgens de commíssíeniet goed gebruikt kon worden voor de te nemen besluÍt.en.
De CommÍssie concludeerde bíj de t.oetsing van het MER l{oningbouwlocatie
Amsterdam-NÍeuw oost (eerste fase zeebur!) dat het MER voldoende infor_matie biedt voor de voortzett,íng van de pranvorming over deze woníng-bouwlocatie, maar dat meer gedetaÍlleerde informatÍe nodig is ten be-hoeve van de besluitvorming over het best.emmingspran en de voor ditproject uit te voeren landaanwinning. rn deze m.e.r.-procedure ís hetduidelijk dat een vervolg-MER noodzakelijk is.rets dergelijks deed zich ook voor bíJ de besluÍtvorming over de vasteoeververbindíngen ten westen van Rotterdam. Met behulp van m,e.r. werdhet besluít genomen arlereerst een tweede Beneluxt,unner aan te reggen,aIs keuze uit verschí11ende tracé-mogelijkheden. Bíj dit besluít *ããtt"de Mínister van Verkeer en Ìtaterstaat tevens het voornemen bekend be-halve een tweede Beneluxtunnel ook een tunnel aan te leggen volgens hettracé Blankenburg-oost. De besluit,vorming hierover kon niet g"""hi"d"r,
op basis van het eerder opgestelde MER. Daarin was immers de aanleg vanéén tunnel beschreven met keuzemogelíjkheÍd uít verschÍIlende locatíes.omdat het in feite een vervolginitíatief betrof, werd besloten tot op-stelling van een aanvulling op het bestaande MER met beoordeling daar-van volgens de wettelÍjke regelen inzake m.e.r.

rn een aantal gevalren ging het om de gevolgen voor de geohydrologische
sítuatie. Bíj de luchthaven Zuíd-Limburg betrof het daarnaast, de geluidsí-tuatie. In andere gevallen moest het MER worden aangevuld van\rege t,ekort-
komingen Ín de aannamen voor de voorgenomen actÍviteít (Groot RecyclingHeiloo) en de beschrijving van het meest mi1Íeuvríendelijke alt,ernatíef(o.a. stortplaats ilDe Dolten'r).
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Op welke wi.ize ín aanvullinsen voorzíen?
Indíen de Commissie van meníng was dat vanwege de tekortkomíngen het
MER op onderdelen onvoldoende basís bood om een gewogen besluítvormíng
mogelijk te maken, meldde zij dít nog tijdens de toetsingstermíjn aan
het bevoegd gezag en de ínitíatiefnemer. In de meeste gevallen werd dan
ad hoc door mÍddel van informeel overleg tussen bevoegd gezag, initia-
tiefnemer en de Commissie nagegaan hoe de ontbrekende ínformatie zov
kunnen worden aangevuld. Daarbij deden zich verschíllende constructíes
voor, varíërend ín de mate waarin werd afgeweken van de oorspronkelijk
geplande procedure:
* Aanvullínsen a1leen voor de Commissíe trtiidensrr toetsinestermíjn

Bij de toetsing van het MER Strandvlakte lJmuíden werd door de ge-
meente Velsen kort voor het verstríjken van de termijn, waarbinnen de
Commíssíe haar advies moest uitbrengen, aanvullende informatíe ter
beschikking van de Commissie gesteld. Deze informatie kon daarop door
de Commíssie alsnog in haar advíes worden betrokken. Zij werd daartoe
in staat gesteld door een korte verlenging van de advíestermiin. Bij
de toetsing van het MER Groot RecyclÍng Heiloo (uítbreiding en wij-
zígíng van de regionale stortplaats voor afvalstoffen te Heí1oo) werd
een soortgelíjke gang van zake¡ gevolgd.

x Aanvullingen voor de Commissie met verlengen toetsíngstermíjn
Bij de m.e.r.-procedure over het tweede Afvalstoffenplan van Noord-
Brabant verzocht de provincie de Commissíe haar toetsingsadvies op te
schorten ín afwachting van de aanvulling. De aanvullende informatie
werd in de vorm van een milieuparagraaf bijeengebracht en a1leen aan
de Commissie voorgelegd.

* Aanvullinsen na eerste toets oDenbare D rocedure oonieuw
Het toetsingsadvies dat de CommíssÍe in 1987 uítbracht over het MER

Uitbreiding luchthaven Zuid-Límburg gaf het bevoegd gezag aanleiding
tot de opste 1l ing van een rrNader Rapportrr. In dit geval besloot het
bevoegd gezag tot verlengíng van de procedure, omdat het Nader
Rapport, evenals het MER, aan ínspraak en adviseríng werd onderwor-
pen. De Commíssie kwam ín haar toetsíngsadvies over het Nader Rapport
opnieuw tot de conclusie dat essentië1e ínformatie ten behoeve van de
besluítvormÍng ontbrak. Omdat het er nÍet naar uitzag, dat deze
informatie alsnog zou worden bijeengebracht, gaf de Commissíe
opdracht aan de Technisch PhysÍsche Dienst/TNO-TH om dit voor haar te
doen. De resulterende ínformatie werd vervoJ"gens ter beschikkíng van
het bevoegd gezag gesteld.

Het bevoegd gezag bepaalt op welke wÍjze met het toetsÍngsadvíes van de
Commíssíe wordt omgegaan. Op welke punten aanvullingen worden gemaakt
en hoe de aanvullíngen in een eventuele vervolgprocedure ingepast wor-
den, blijkt van project tot project te verschí11en. Zowel de ernst van
de tekortkoming en het gewicht dat de Commissíe daaraan gegeven heeft,
alsook de mate waarín bezwaren tegen de voorgenomen activiteit bestaan,
kunnen een rol spelen bíj de wijze \daarop aanvullingen in de procedure
worden Íngepast.
De ervaringen tonen aan, dat bij veel milieu-effectrapporten een aan-
vulling op de een of andere manier wenselijk wordt geacht. Uit de boven
beschreven gevallen komt naar voren, dat de Commissie de betekenis van
de ontbrekende ínformatíe voor de besluítvormÍng a1s beJ.angrijke maat-
staf hanteert voor de ernst van de tekortkomingen van het MER. In dit
licht wordt het ontbreken van een beschrijving van alternatieven voor
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de voorgenomen activiteit als een ernstige tekortkoming beschouwd. Ook
het ontbreken van informat.íe over de te verwachten mi1íeu-effecten kan,
zoals bij de uitbreiding van de luchthaven zuid-Límburg, 1eíden tot een
bíjzondere procedure.
concluderend kan worden opgemerkt, dat hoewel de mogelíjkheid van aan-
vulling op het MER ín het kader van de dereguleríng índertijd uit de
wettelijke m.e.r.-regelíng werd geschrapt Ill], de feít,e1ijke behoefte
aan extra onderbouwende ínformatíe niet ís verdwenen. Er worden ver-
schillende (procedurele) oplossingen gekozen, om arsnog ín dergelíjke
aanvullingen te voorzien. om deze reden is het de vraag of níeuwe wet-
telijke regelingen met betrekking tot aanvullingen op een MER in dít
stadíum wenselíjk zijn.
rnitiatiefnemer en bevoegd gezag beseffen ín het algemeen dat ernstíge
tekortkomingen Ín de milieu-informatie aanleiding kunnen geven tot be-
zÌraren ín de verdere besluítvorming, die daardoor aanzíenlijke vertra-
ging zou kunnen oplopen. De behoefte tot het presenteren van betere en
relevant,e mí1íeu-informatie wordt daarmee gestímu1eerd. Dít zaL naar
a1le waarschijnlijkheid ook leiden tot intensÍevere ínformele consul-
tatíe tussen bevoegd gezag, ínítíat,Íefnemer en de v¡ette1íjke adviseurs
tijdens de opstelling van een MER en tot een zorgvuldiger bestudering
van een MER door bevoegd gezag, alvorens een MER te aanvaerden. Dat zou
in overeenstemming zíjn met de aard van m.e.r.: het zoveeJ. mogelijk
naar voren halen in de tíjd van de te verwachten knelpunten voor het
vroegtÍjdíg bereiken van een oplossing.

11 Het vroegere artÍkel 4lx van het
1980-1981, 16814, nrs. L-2.

wetsontwerp m.e.r., Tweede Kamer. zitting
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4 ONTHEFFING VAN DE M.E.R.-PLICHT

4.L Inleídíng

De Mínister van Volkshuisvesting, Ruimtelíjke Ordening en Milieubeheer
en de Mínister van Landbouvr en VísserÍj te zamen kunnen op grond van
artíkel 41e, eerste 1íd van de tfabm, ontheff íng verlenen van m.e.r.-
plicht. Ontheffing kan worden verleend in gevallen waarín:
- de actívíteit, vanwege de omstandigheden waaronder zij wordt onderno-

men, geen belangrijke nadelíge gevolgen zal hebben voor het mÍlieu
(art 4le, 1id l, onder a);

- degene dÍe een activiteít onderneemt, en daarmee een activÍteít, waar-
voor reeds eerder een mi1íeu-effectrapport is gemaakt, herhaalt of
voortzet, lndien het mÍ1íeu-effectrapport geen nieuwe gegevens om-
trent de mogelíjke mí1íeugevolgen kan bevatten (art 41e, lid l, onder
b)¡

- voor dezelfde actívíteit reeds eerder een milieu-effectrapport Ís ge-
maakt, indien het mÍ1Íeu-effectrapport geen nieuwe gegevens omtrent
de mogelijke milieugevolgen kan bevatten (art 41e, 1íd 1, onder c);

- het algemeen belang het onverwijld ondernemen van de actÍvÍteit nood-
zaketijk maakt (art 4le, 1íd l, onder d);

Een verzoek tot ontheffíng wordt íngedíend bíj de Miníster van Volks-
huisvesting, RuÍmtelÍjke Ordening en Milíeubeheer. Het verzoek wordt
door de ministers bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De CommÍssíe en
het beslissíngsbevoegde gezag[12], voor zover het verzoek daarvan níet
afkomstig Ís, worden, behalve de gevallen waarin art 4le, 1Íd l, onder
d van toepassíng is, gedurende een maand in de gelegenheid gesteld de
mínísters te adviseren over dÍt verzoek. De mÍnisters r,rceten twee
maanden na ontvangst besluiten over het al of niet verlenerr van de
ontheffÍng.
In hoofdstuk 3 van het BesluÍt milieu-effectrapportage zi:: narj¡:çe re-
gels gesteld omtrent de inhoud van aanvragen en de proc, .'Jan ont-
heff ingen.

Voordat een ontheffíngsverzoek bekend wordt gemaakt, gaan de afdelíng
mi I ieu-ef f ectrapportage van het DÍrectoraat-Generaal Milíeubeheer van
VROM en de dÍrectie Natuur, MÍIieu en Faunabeheer van Landbouw en Vis-
serij na of de ínhoud van het ontheffÍngsverzoek voldoet aan artikel 5

van het Besluit m.e.r., waarÍn regels voor de inhoud van een onthef-
fÍngsverzoek worden gesteld. B1íjkt de informatíe onvoldoende te zijn,

12 Het beslissingsbevoegde gezag duídt hier het overheidsorgaan aan dat het
besluít, \raarvoor het MER zou moeten worden opgesteld, moet nemen. Te den-
ken valt aan Gedeputeerde Staten, dfe een vergunning op grond van de
Afvalstoffenwet moeten afgeven.
Het bevoegd gezag bij het verlenen van ontheffing van m.e.r.- plicht wordt
gevormd door de beide minísters.
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dan wordt het verzoek a1s níet ontvankerijk teruggestuurd naar de ini-
tíatiefnemer. Soms wordt ook het secretarÍaat van de Commissíe híerover
geraadpleegd.
Na bekendmakÍng van het verzoek en nadat de Commíssie daarover ís geln-
formeerd, wordt een k1eíne werkgroep (één tot drie deskundígen) uÍt, de
Commíssie samengesteld, die bÍnnen een maand na datum van het verzoek
om advíes de ministers moet adviseren.
De inítiatíefnemer wordt door de commissíe altijd in de gelegenheid ge-
steld het ontheffingsverzoek toe te lichten, waarbij ook het beslis-
singsbevoegde gezag aanwezíg Ís. Zo mogelijk wordt een bezoek aan de
locatíe en de directe omgevÍng gebracht. voor dit bezoek worden ook an-
dere adviseurs zoals de regionale inspectíe milieuhygiëne en de consu-
lent, Natuur, Milieu en Faunabeheer van de provinciale dírectie
Landbouw, Natuur en openluchtrecreatíe uitgenodigd. vanwege de bij hen
beschíkbare kennís over de plaatselijke situatie leveren zíj vaak een
waardevolle bíjdrage aan de informatievoorzíeníng van de commissíe.
De commissie stelt het advies op en biedt dít de ministers aan. De mí-
nísters betrekken de verschillende adviezen en bezwaren bíj het besluit
over het verzoek.

4.2 Uiteebrachte adviezen

Tot nu toe heeft, de commíssíe alleen adviezen hoeven uitbrengen over
ontheffingsverzoeken op grond van art,4le, líd I onder a: de vraag ín
hoeverre er belangrÍjke nadelÍge gevolgen voor het miIíeu van de voor-
genomen actívíteít te verwachten zijn.
De commissie heeft Ín 1988 een positíef advies over ontheffÍng uitge-
bracht bíj de projecten:

- N.A.M. injectie van afvalwater in het ol.ieveld Schoonebeek via Meet-
station XVIII (175)

- Golfbaan Cromstrijen (178)
- Golfbaancomplex Heinenoord (189)
- Oprichting van een centrale voorzui';',¡ i.rgsinstallatíe voor zeugenmest

en kalvergier in Sevenum (190)
- Mestverwerkingsfabriek te Gemert (19;')
- storten van verontreinigde grond op het voormalig EMK-terrein te

Krimpen aan de IJssel (202)
- Bouw mestverwerkingsinstallatie door Vefinex te I{eert (200)
- Toelating boorspoetíng Versaclean EMO 4000 (201)
- Baggerstort Hollandsch Díep ambachtsheerlíjkheíd cromstríjen (20ó)

De commissíe heeft ín 1988 een negatÍef advíes uitgebracht bíj de pro-
j ecten:

Golfbaan Het ZeLle in Hengelo (Gld) (i86)
Golfbaan de llÍt,donk (gemeenten Meijel en Roggel) (l9l)
Golfbaan Rosmalen (210)

De mínisters hebben over bovengenoemde verzoeken besloten conform het
advies van de Commissie.
De commÍssíe heeft bij het project bungalowpark ín De Lutte (gemeente
Losser) (195) Ín haar advies gesteld, dat aanvullende Ínformatíe nodig
is over de activiteit en de omstandigheden voordat een beoordeling kan
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\Íorden gegeven over de vraag of er inderdaad sprake za1 zijn van
gerínge gevolgen voor het milieu. De mÍnísters hebben besloten onthef-
fÍng te verlenen met de, overÍgens gebruikelijke, vermelding dat de
verleende ontheffing al1een geldt voor de activÍteÍt zoals deze in het
ontheffíngsverzoek ís beschreven. Het beslíssingsbevoegde gezag moet
bij de besluitvorming over het te wijzigen bestemmingspJ-an nagaan of
het dezelfde activiteit betreft als die \raarvoor de ontheffíng werd
verleend. Is dit niet het geval, dan is de ontheffing van de m.e.r.-
p1ícht nÍet meer van toepassing.

4,3 ErvarÍngen

Informatie over de voorgenomen activiteÍt
Het merendeel van de ontheffíngsverzoeken geeft geen volledig Ínzícht
in de activit.eit, en de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen.
De vraag is dan steeds of de ontbrekende informatie bepalend ís voor
het inzicht in het mogelijk optreden van belangrijke nadelíge gevolgen
voor het mi1íeu.
Tijdens en naar aanleiding van het locatiebezoek, danwel heÈ gesprek
met initíatíefnemer en betrokken overheidsorganen, kríjgt de Commíssíe
vaak (essentië1e) aanvulLende ínformatie. In een aantal gevallen
(golfbaan Cromstrijen, NAM injectie afvalwater, mestfabriek Gemert,
mestverwerkingsínstallatíe Vefínex en toelatíng boorspoelíng
Versaclean) heeft de initiatiefnemer tijdens de procedure voor aanvul-
Lende schriftelijke informatíe gezorgd naar aanleíding van vragen van
de Commíssie.
Bij een aantal projecten wilden de inÍt.iatíefnemer en de betreffende
overheden de ontbrekende informatíe slechts vertrouwelijk aan de Com-
missíe geven. Het ging híerbij om produktgegevens en technische gege-
vens, waarvoor nog geen octrooi was aangevraagd. De Commissíe heeft
voor enkele van haar leden inzage in deze gegevens gevraagd, omdat zij
onafhankelijk tot een oordeel moet kunnen komen en niet mag afgaan op
het, oordeel van de met controle belaste overheden. De gevraagde inzage
werd toegestaan.
In de meeste gevallen is er uíteíndelijk voldoende bekend om een oor-
deel over het ontheffíngsverzoek te kunnen geven.

Het gebrek aan informat,ie in de verschillende ontheffingsverzoeken ís
soms te verklaren door de onervarenheid met dit aspect, van m.e.r. Met
de toename van het aantal ontheffingsverzoeken zaL deze tekortkomíng
naar verv¡achting verdwijnen.
In een normale m.e.r.-procedure wordt de lnhoud van het MER door het
opstellen van rícht1íjnen vooraf aI duidelijk aangegeven. Dergelíjke
specifíeke richtlijnen ontbreken echter voor een ontheffingsverzoek.
Art,ikel 5 uit hoofdst.uk 3 van het M.e.r.-besluit, waarín in algemene
zÍn de inhoud van een ontheffingsverzoek wordt geregeld, is kennelijk
te weinig specifiek om voldoende houvast te geven. Voor veel voorko-
mende projecten (zoaIs golfbanen) kan worden overÍ¡ogen een checklist te
maken voor de Ínhoud van een ontheffingsverzoek. Uiteraard ís ook uít
de adviezen van de CommissÍe af te leíden welke informatie als essen-
tíee1 wordt beschouwd.
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Onzekerheden over de voorsenomen actívíteit
De planvorming is vaak nog niet afgerond ten tijde van het indíenen van
het ontheffíngsverzoek. Er blijven mede daarom a1tÍjd onzekerheden be-
staan over de vraag of de actívíteit daadwerkelijk zal plaatsvinden en
volgens de plannen za1 worden uítgevoerd. Door het stellen van rand-
voorwaarden en het geven van voorschriften, eventueel gekopperd aan het
a1 of niet verlenen van de ontheffing, zouden deze onzekerheden kunnen
worden rrafgedektrr. Dergelijke voorwaarden en voorschríften zouden
uíteíndelijk ín het. betreffende besluit (bÍjv. de vergunning) moeten
worden verwerkt. De wettelijke m.e.r.-regeling voorziet níet ín het
stellen van voorwaarden bij het verlenen van een ontheffíng. Een derge-
1íjke koppelÍng kan daarom a11een worden gemaakt als het bevoegde ge-
zag, dat de ontheffing moet verlenen, uiteindelijk ook het betreffende
besluit moet nemen. rn de meeste gevallen is dít echter niet zo en zijn
deze voorwaarden niet dwingend aan het verlenen van de ontheffing te
koppelen. Ook moet het betreffende besluit zÍch lenen voor een derge-
lijke constructie. Een bestemmingsplan za1 bijvoorbeeld slechts in be-
perkte mate concrete voorwaarden en voorschriften voor een activíteit
bevatten.
Dergelíjke onderwerpen worden door de commissie dan ín de vorm van aan-
dachtspunten en overwegingen naar voren gebracht ín het advÍes. rn hoe-
verre het beslíssingsbevoegde gezag de aandachtspunten ín het besluit
verwerkt, is op dít moment niet te zeggen, omdat de ervaríng daarmee
nog ontbreekt.
Het beslissingsbevoegde gezag heeft ook de mogelijkheíd ín het eigen
advíes aan de ministers aan te geven, dat zij het voornemen heeft
slechts onder bepaalde omstandigheden een vergunníng te verlenen of het
bestemmingsplan te wijzígen.
In twee gevallen (NAM lozing afvalwater, voorzuiveringsínstallatie
Sevenum) heeft de init,íatiefnemer, op suggestie van de CommÍssie, zelf
(schríftelijk) voorwaarden geformuleerd, waaraan de voorgenomen actívi-
teit zal voldoen. Het. betrof voorwaarden in de zín van emíssienormen en
wijze van controre op de nareving daarvan. Deze voorwaarden zíjn
vervolgens ín het, besluít over de ont,heffing, zíjnde een onde¡deer van
de voorgenomen activíteit, opgenomen.
rn dít verband is wellicht, te overwegen om, in analogie met de rcette-
lijke vereisten voor een milíeu-effectrapport op grond van artikel 4lj,
aan artikel 5 van hoofdstuk 3 (de ínhoud van een ontheffingsverzoek)
van het M.e.r.-besluit toe te voegen:
- een beschrÍjving van het besluit dat uíteindelijk genomen moet worden

om de activíteít te kunnen realiseren en eerdere besluíten, die rand-
voorwaarden stellen;

- aanduÍding van maatregelen die getroffen zullen worden om de toch nog
optredende negatíeve effecten te mínÍma1íseren ('tvoorwaarden
vooraf rr ) .

Uiteraard ís een verleende ontheffing van m.e.r.-plicht niet van toe-
passíng, a1s de activiteit sterk wordt gewijzígd. Er wordt, behoudens
door het beslissÍngsbevoegde gezag, geen controle uitgeoefend op de
uitvoering van de van m.e.r.-p1ícht ontheven activiteit.

Evaluatie achteraf
Als er geen m.e.r. v¡ordt uitgevoerd voor een activíteit heeft dat ook
als consequentie, dat er geen verplichtíng ís tot evaluatíe van de
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milíeugevolgen, zoals deze op grond van de Ítabm we1 geldt, voor act,ivi-
teiten, waarvoor een MER Ís opgesteld. rn het licht van de hierboven
gesignaleerde problemen met het stellen van voorwaarden, zou nagegaan
moeten worden of evaluatie ook een ro1 zou kunnen spelen bij act.ívíteí-
ten die van m.e.r.-plÍcht zijn ontheven.

Redenen voor een posÍtief of negatief advies
Gezíen het geringe aantar en de grote diversÍteit van de projecten,
waarover ís geadvíseerd, is het niet mogelijk in argemene zin aan te
geven op grond van welke críteria de Commissie tot een bepaald advies
komt. voor vaker voorkomende projecten ís het níet uitgeslot,en, dat een
lijst meÈ dergerijke criterÍa te maken zaL zijn. zo brijkt bijvoorbeeld
de aanleg van een golfbaan Ín een Grote Landschapseenheid (Het Ze1le,
Hengelo, G1d.), in een gebied met belangrijke actuele en potentië1e
natuur- en landschapswaarden (Rosmaren) of Ín een gebíed, waar be-
schermde dier- en plantesoorten (de ltÍtdonk, gemeenten Meijel en
Roggel) in het geding zijn, níet op voorhand a1s een activiteit zonder
belangríjke nadeJ.ige mí1íeugevolgen te kunnen worden beschouwd. De aan-
leg van een golfbaan op een met baggerspecie opgespoten terrein (Hei-
nenoord), een íntensief agrarisch gebruíkte polder (cromstríjen) of een
stuk landbouwgrond, dat omgeven is door opgespoten Índustriet,erreín,
vloeÍvelden en een parkachtÍg landschap (Ruigoord), komt naar het
oordeel van de commíssie ín aanmerkíng voor het ontheffen van m.e.r.-
p1 ícht .

Bij de mestverwerkingsinstallaties (Voorzuiveríngsinstallatie Sevenum,
Mest,verwerkingsinstallatie lfeert) heeft de schaal van de activit.eit en
het experimentele karakter van de toe te passen technieken een belang-
ríjke rol gespeeld bij de positieve advíezen van de Commissíe.

Adviestermi.j n
De ambtelijke vertegenwoordigers van de ministers líchten het secreta-
ríaat van de commissÍe zo vroeg mogelijk in over een te starten proce-
dure voor een ontheffing van m.e.r.-pricht. op deze maníer moet voorko-
men worden dat een deel van de officiële adviestermíjn verloren gaat
met louter adminístratíeve handelingen.
De Commíssie ís niet verplicht bezwaren ín haar adviseríng te betrek-
ken. Door de krappe termijnen beschikt de Commissie niet over andere
advíezen en opmerkingen. Er kunnen dus zaken over het hoofd worden
gezíen. rn dÍt verband ís de wettelÍjk vastgelegde termíjn van t\dee we-
ken tot een maand (Besluit m.e.r. art. 6,líd 7) voor het Índienen van
bezwaren bepaald op drie weken. De Commissie zal daardoor enigszíns Ín
staat, zijn om eventuele opmerkingen van derden in haar advies te be-
trekken.
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J. Leentvaar te Lelystad

BlJlage l, p. 2



prof. dr. ír. H.N. van Líer te Kest,eren
dr. H.J. Lindeboom te Den Burg
prof. ír. H.P. S. van Lohuizen te Muiden
prof. mr. D.A. Lubach te Lutjegast.
prof. dr. L. Líjklema te Renkum
prof. dr. ir. F.M. Maas te Breda
}f.A.S. van Meel te Zwolle
dr. ing. A. von Meíer te Nieuw Vennep
ing. J.A. Mertens te lilburg
ir. E.J. Mesu t,e Bennekom (Gem. Ede)
ing. I{. Meijnen te Utrecht
ír. M.G. Mey t,e Delft
dr. L.R. Mur te Vínkeveen
prof. dr. A. Nentjes te Roden
dr. H. Nieboer te De Bilt
prof. dr. ir. E.M.M.G. Nië1 te Maastrícht
mr. P.G.A. Noordanus te rs-Gravenhage
prof. dr. P. Nijkamp te Leiden
drs. G.M.R.A. van Oort te Zeist
ir. I{.4. Oostíng te Leidschendam
dr. P.F.M. Opdam te Utrecht
ir. A. Paape te Voorschoten
lt.kol.b.d. I.f. Pera te Leíden
prof. ir. H. Peters te Hengelo
ir. P.A.R. Post, van den Burg te Oostvoorne
prof. dr. A.C. Posthumus te Bennekom
prof. dr. H. Postma te Den Burg (Gem. Texel)
drs. T.E. Puíster tê Haren
prof. dr. J. Ríngelberg te putten
ír. T.F. Risselada t.e rs-Gravenhage
drs. E. Romijn te Oosterbeek (Gem. Renkum)
dr.
dr.
mr.
dr.
ir.
ir.
ír.
dr.
ir.
dr.
dr.
dr.
drs.

ír.
Ír.
dr.
ír.

J. P.N. L.
N. P. H. J.
c. J.M. A.
P. E. Ríj t.

Roorda van EÍjsínga te Naaldwíjk
Roorda van Eijsinga te Detft
van Rooij te Eindhoven
ema te l,Iageningen

Santema te Voorburg
.R. van der Schaaf te Apeldoorn
.H.P. van der Schans te Bennekom (Gem. Ede)
Schilt t,e Hilversum
.H. Slebos'te Baambrugge (Gem. Abcoude)
.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekom (Gem.
Th. de Smidt te Egmond aan Zee

SmÍt te Denekamp
. Smittenberg te Irnsum (Gem. Boarnsterhím)
A. van der Spek te Amersfoort
Spruíjt te Bunník

Ð

J.B
R.P
R.
D.L
c.J
J.
I.T. A

Ede )

ir. K
dr. A

J.H
.4.
.P.

ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekom (Gem.
drs. J.I{. Stellingwerff te Boskoop
prof. dr. C.l{. Stortenbeker te Arnhem
dr. ir. G. van Straten t,e Oldenzaa1
ir. A.G. Stroband te Bilthoven
ir. T. Teeuwen te Amersfoort

Ede )

Bijlage l, p. 3



prof. dr. H.A. Udo de Haes te Leiden
dr. J. Veen te Boerakker (Gem. Marum)
dr. H.E. van de Veen te Terwolde (Gem. Voorst)
dr. A.A. de Veer te Rhenen
ir. A. Verbeek te Ugchelen (Gem. Apeldoorn)
mr. P.J. Verdam te Bilthoven
ir. J.H.G. Verhagen te WagenÍngen

prof. dr. E. Tellegen te Amsterdam
prof. ir. M. Tels te Eindhoven
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden
prof. ir. P. Tideman te Bennekom (Gem, Ede)
drs. S.P. Tjallfngii te Gouda
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Thorn
prof. ir. E.J. Tuininga te Leusden
dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam

drs. R. Verhoef te Schagen
ir. I{.J. Vervetjes te Rotterdam
prof. drs. J.A.J. Vervloet te Bennekom (Gem. Ede)
dr. 1{. van Vlerssen te Bennekom (Gem. Ede)
ír. J.J. Vinjé te Emmeloord
mr. ing. A.H. Vitters te rs Gravenhage
dr. C.A.J. Vlek te Onnen (Gem. Haren, Gr. )
prof. dr. E.!J. VogeI te Leiden
dípl. ing. K.P. Vollmer te Bodegraven
prof. ir. J. Volmul1er te Dríebergen
drs. íng. J.B. Vos te Almere
tr. E.G.H. Vreedenburgh te Capelle a/d IJssel
prof. dr. J.D. van der lfaals te Haren (Gr.)
prof. dr. ir. L. lüartena te Breedenbroek (Gem. Geldringen)
prof. ír. A.F. van tleele te Stolwijk (Gem. Vtíst)
prof. mr. J. Iùessel te NoordwÍjk
dr. A.A.E. I{íbowo te Amsterdam
drs. J. ÌIiertz te Houten
dr. A.J. lliggers te Leersum
prof. ír. H. lllggerts te Delft
drs. P. Ilínke1 te Voorschoten
drs. G. van l{Írdum te l{ijk bij Duurstede
dr. P. de l{olf te Oosterend (Gem. Texel)
dr. ll.J. l{olff te Den Burg (Gem. TexeI)
ír. P.H.J. de I{ringer te Rotterdam
ír. A.J.A. Zaat te Oegstgeest
prof. dr. R.A. de Zeeuw te Appingedam
prof. dr. J.T.F. Zimmerman te De Koog
prof. dr. P. Zonderwijk te Bennekom (Gem. Ede)
dr. G.J. ZíjLsEra te Amsterdam

Bijlage I, p. 4



BIJLAGE 2

Voorzit.ter
Plaatsvervangend voorzítters

Secretarís
Plaatsvervangend secretaris
Adjunct secretarís
Documenta I ist / I iteratuuronderzoeker
I{erkgroepsecretaris
le secretaresse/admlnistratief manager
2e secretaresse

SAMENSTELLING PRESIDII¡M EN SECRETARIAAT

dr. H. Cohen te Bilthoven
prof.dr. J.f.S. Zonneveld te
Ze ist
drs. H.G. Ouwerkerk te Emmen
ír. K.H. Veldhuís te l{assenaar
dr. J.Th. de Smidt t,e Egmond aan
Zee (per 01.07. 1988)
drs. J.J. Scholten
ir. R. I. Seij ffers
drs. H. Huísman
drs. M. OdiJk
drs. R.L.J.M. Klerks
m!ù. M.C.F. Bekkers
mvr. J. van Oudbroekhuizen-
de Leeuw

Op cont,ract-basls verríchtten secretarÍaatswerkzaamheden voor m.e.r.-pro-
j ect,en:
mw. drs. M. Buítenkamp, mw. ir. M.p.T.M. de c1een, drs. J. van Haeren, G.!¡.F.
Herngreen, mrr. mr. H. Koldewee, ir. R. Rense, mrr. mr. E. van Rosmalen, drs. J.
Simons, drs. M. Visschers.
Administ,rat,Íeve ondersteunfng werd verder verleend door¡
m\t. E. de Grootr tn\r. M.F.B. Huwaë, mw. mr. J.M.B. seígnette, m¡p. J.M. smiet-
Heyman, mw. A.M. VÍs.

Bijlage 2, p. I



BIJLAGE 3

OVERZICHT AANTAL PROJECTEN PER CATEGORIE ACTIVITEITEN

CATEGORIE ACTIVITETIII] PERIODE }TAARIN GESTART:

198l-1987 1988

1.
2.
3.
4
5

6.
7

8.
9
l0

T . T.2
L-2.2
r - 3.2

tlegen
Rai lverbindíngen
Vaarwegen
Havens
KunstnatÍge eilanden
Luchtvaart,terre inen
MÍ1ítaíre terreinen
Buís1e ídíngen
Land Ínr icht Íng
Openlucht rec reat ievoor-
zienÍngen
Iloníngbouw
D í j ke n /dammen / s t o rmv 1 oed-
keringen
Landaanwínning, droogma-
keríjen en índijkíng
Peílwíj zígingen
llinning en opslag van water
0ntgrondingen
llínning fossiele brandstoffen
Verwerking van afvalstoffen
Verwerking van chemísche
afvalstoffen en afgewerkte olie
Bedrij fsterreínen
Grote industríëIe projecten
E1 ectr ic ite it sopwekkíng
Radlo-actíef afval
Hoog spanníng 1 e id Íngen
Op- en overslag van
vloeibaar aardgas
Steenkoolvergassíng en
-l iquefact iebedrij ven
Intrekkíng aanwíJzing Staats-
of natuurmonument

5
I

I

;

:

7

t
2

I
I

:

I

L4
2

2

2

:

2

1

I

- 6.3

- 8.4

1-10. 3 I2

ll
t2. r-t2.3

13

26

27

14. l-14.3
15. l-15.3
L6 . L-16.2
L7 . r-r7 .2
18. 1-18. 2

L9 . L-19 .2

20
21. r-2r.5
22. L-22.6
23 . r-23 .2
24
25 . I-25 .2

I

2

29
I

I Ingedeeld volgens het Besluít m.e.r. (20 mei 1987, Stb 278). De nummers
verwíjzen naar dit besluít. Projecten die na het van kracht worden van de
wettelíjke m.e.r.-regeling van start gegaan zijn op vrijwí11íge basis zíjn
níet in dit schema opgenomen. Projecten, waarvoor op inhoudelíjke gronden
een ontheffing van m.e.r.-pl1cht is aangevraagd, zijn wel in dit schema
opgenomen.



BIJLAGE 4

LEEMTEN IN KENNIS

Act ivite iten
- ontwíkkeling van de (verblíjfs-)recreatíe in Nederland t.o.v. van

recreatie in het buit,enland, mede in relatie tot de gezinsontwikke-
ling (r05[l]);

- OntwíkkelÍng van woningbouwbehoeftebepalende elementen zoals de sa-
menlevingsvormen, de ínkomens en de bevolkÍngsontwíkkeling (ll2);

- Methoden om de specifieke ontwikkelÍng van het vrachtverkeer te voor-
spellen (101);

- Maatschapperijke en technische ontwikkelingen, die mede van invloed
zijn op de ontwíkkelíng van de hoeveelheid radio-actíef afva1, de op-
werking van splÍjtstofelementen en de wijze van eindopbergíng (123);

- Mate waarÍn lekkage in splijtstofelementen en ín cont,aíners za1 op-
treden (f23);

- Lange-termijn gedrag van de verpakkingen voor radio-actÍefafval
(123);

- Toepassíngsmogelijkheden vriegas afkomstÍg van kolengestookte cen-
trale (135);

- Betrouwbaarheid (rendement, flexibiliteit) en mítíeugevolgen toepas-
sing kolenvergassing geintegreerd met elect,rÍcíteitsopwekking (135);

Lucht:
- Relatíe tussen wegverkeer en de ínmissÍes van stíkstofoxide en stík-

stofdioxÍde (112);
- Samenst,elling van stortgas 1n relatÍe tot de samenstelling van afval

(l30);
- RÍsíco's voor blootsterling aan toxische stoffen op een stortplaats

en de gevolgen daarvan (130);
- Hoeveelheden stortgas die geëmit,teerd worden in relatie tot de aard

van de bovenafdichting (130)¡
- Effect,en van emissíes van anorganische elementen bíj kolencentrales

Ín relatíe tot de chemische vorm van de elementen (135);
- Kwantítatieve effect,en van concentratíes van verschÍ11ende lucht-

verontreinigende componenten en van mengsels van deze componenten op
landbouwgewassen en complexe ecosystemen (f35);

I{ater:
- StÍjgíng van de zeespÍegel (105 en I23);
- Samenstelling van het percolaat uit de stort (fó3);
- De aard en omvang van de verontreinlgÍngen op de voormalíge stort-

plaats bíj de DÍemerzeedíjk en de ínvloed daarvan op het ondiepe en
dfepe grondwater in de omgeving, het oppervlaktewater en het bodem-
sl íb van het Umeer ( i 12 ) ;

1 De nurnmers verwíjzen naar de projectnummers in bijlage 6



- Feítelijke oorzaken van algenbloei, mede in relatíe tot diverse che-
mische componenten en de invloed van verschillende waterbeheersings-
maatregelen op de algenbloeí Ín het Markermeer en IJmeer (112);

- Samenstellíng van afstromend regenwater en het slÍb van infiltratie-
water vanaf een luchthaven en de ínvloed daarvan op bodem en grond-
water (120)¡

- KwantÍtatíeve effecten van koelwatergebruík op het aquatísch eco-
systeem, waaronder ook brakwatersystêmen (f35)¡

- Effecten van de aanleg van een golfbaan voor de omgeving van de 1o-
catíe wat betreft (grond-) waterkwaliteit en -kwantÍteít (168);

Bodem:
- Uitlooggedrag van gestort materiaal (ló3);
- Verspreidíng van verontreínigingen (onder invloed van verdunningen,

weerstandbiedende lagen, grondwaterstromingspatronen en dichtheids-
stromingen) naar bodem en grondwater (ló3, f30);

Geluíd:
- Percentages onder de bevolking rondom luchthavens binnen de geLuid-

contouren van 70, respectievelíjk 50 dB(A) píekbelastíng a1s gevolg
van nachteliJk vLíegt,ulglawaaí waarbíj ontwaakreactíes of slaapstoor-
nissen zonder ontwaakreactíes optredeni dit verdeeld naar frequentie
van één maa1, twee maal enz. overschrijding van deze píekbelastíng
per nacht (120);

- fnvloed van stí1ler wordende voertuígen op een afname van het weg-
lawaaí (zoa1s vastgesteld in de l{et geluídhinder, art. 103, waardoor
een aftrek met 5 dB(A) gemaakt kan worden (114, 13l, 132);

Biotische componenten
Autonome ontwikkeJ.ing van de vogelstand: het verdwijnen en (her-)
vestÍgen van nieuwe soorten in een verkleind IJ-meer (if2) i

(Mí1 íeu- ) beschermende maatregelen :

- Levensduur van beschermende voorzíeningen, zoals boven- en onderaf-
díchtíng van stortplaatsen (163);

- Effecten van de aanleg van compenserende voorzieningen (jonge aan-
p1ant, aanleg van vochtige plekken e.d.) op het terrein van de golf-
baan (ló8);

- Relat,íe tussen doekfilters, kolensoorten, reínigÍngsmethoden en ef-
fecten bÍj toepassing voor rookgasreíniging (135)¡

- Effecten van toepassíng van rookgasrecÍrculatie ter vermínderíng van
de N0 uÍtworp ( 135 ) ;x

Bijlage 4, p. 2



BLII.AGE 5

LffiENDA: : nisf, onder rættelijke m.e.r.-plícht
f onder rættelijke m.e.r.-plicht
) gestopt

I I gestart tÍjdens interi¡r¡-beleid (tot nEÍ 1986)

Project MER toet-

OVERZIGII VA¡¡ PRæEIIIRES: STAlilD VAbI ZAIGN EER 3l rFrrt{RFR 1988

l0l

103

LOz

lts
LL2
L17

T2L

116

lll
123

125
r26
r20
ll9
IO7

131

132
129
l18
10s
136

109

139

128
142
130

145
141

140

l3s
146
r48
l13
r49
157

143

ls4
144
ls8
137

160

153

1s6

Oeven¡erbÍnding R|dãD
Aanv. Blankenhrrgtunnel
Grevelíngen zø,tl / znet
Baggerspecíe Slufter
C'asontamvelíng trnren
Ardan¡-lùv.Oost *
Afvalstort M-LIssel
C'asrengstation QnrBn
Motorcross Breda
Cr-deponíe
Opslag rad.act. afval *
Locatíe PZEM

Baanverlengirg Eelde
Dollardhaven fuen
Oost-ræstbaa¡r Z-Límhrrg *
Ontgrorxtíngen Brabant
@I Gí¡û<selse heÍde
457 l{alcteren
A1ó Rotterdam
EûI De llaar
Recreatie Broekerhaven
Strandvlakte Llm¡iden
Afvalvem. DrBosch
Slíþlan Z-Ìlolland
Kolencentrale A¡¡¡er-9
HH,P l,felderslo
S/K lJatenæg
Afvalstort Nijehaske :*

Kolenrestst. Flevoland
I{ogesnelhe idsspoorl ij n
PAP Brabant :t
Kolencent rale Her*eg-8
PAP N-Hcllad
SlÍhverbr. GBrabant
PAP Drentte
Zo¡tløter lozÍrgen Ears
Ortgronding Llsselmr.
AfvalbergÍng Tíofíne
Gro¡¡drc.wínn. 41b1. \{rd.
Uitbreíding Efteling
Ontgrond Íngen liloonCzee
RadÍologische nomÞn
lJatertn¡ish. Veerse Mr.
Stort, rDe I'larsent
HELP Rossr¡¡-Oost

be-
sluit

rtI
I

TTI

tlt
III
Itt T¡¡T

uítvoe-

rtt
Itr

TI
TT
tt
TI

¡t
IT

r

t¡t

lIt

rl

I

r
D

¡T

¡trt
¡TT

ttl
llr

TTI
Itt

I¡

TIIT

III

Ilt
r(MrR)
Itt
l¡t
ITI
r
Irl

r(uvP)r
I

IT

(Fuf)=
I
I
I
I

-

evah¡a-
tíe



Project

155

l6l
147

IL4
163

166
165

I68
133

L72
L74
1ó9

134

173

176
170

177

179

t82
184

185

183

181

186

187

188

192
193

194
196
198

199

203
204
20s
191

208

209
2LL
212

voor- toet- uitvoe- evahra-
tÍe

be-
sLuit

Afvalstort Grmlsen
IGersluis Røspo1
430 / l,faarderbroek
t{ctv

Stort }bíloo
Colfbaan rDe ütrechtr
AVI-I{est Ardan¡

Golfbaan I¡ctED ?t

Olíelozíngen offshore
Gel'æstpark Groníngen
HELP Baarderadeel
Stort AffiIilr (Gron. )
SlÍbstort Slufter
Polypro'peen D6M

Afval êBrabant
lJestrardræg
Stortplaats Arnfæ¡n

Stort Velsen
AVI Z-llclland-I{est
Stort Llcþbaerù
Sliþlan Fler¡oland
Aá8 ã¡tpten-Raalte
Slíþlan NrC-Holland
CoLfbaan tbt Zel1e
StorE l.lauerna
Shredder TaetÅø¡¡
PAF Bonr/sloo,p Z.H.
PAF UtrechÈ
Colfbaan Sybrook
Golfbaan Apeldoorn
AVI-I{ijster
DiepÍnfiltratle @.
Golfbaân Zeddan
Golfbaan ^A¡nbt Delden
Vertech Apeldoorn
Golfbaan de l{ítdonk
Reststof fenberg. BoeLdershoek
Uitbreidíng AVR-clsnie
Ccnpost. zulverings. Arfoort
Uítbr. stortpl. Zoeterneer

I
I

I
I
I
I
I
I
I

* Bíj dit project Ís/wordt het MER voorzien van een aanv.rllíng, hetgeen ook consequenties voor de

procedure heeft/þn hebben; zie ook bijlage 6, de projectbeschríjvÍrgen.

-
-
I
I
I

Bijlage 5, p. 2



164
175

t78
186

189

190

t9s
19i
197

200

20L
202
206
zLO

213
214

Golfbaan Rrigoord
MùFínjecties
GoLfbaan CrcætrÍJen
Golfbaârr het ZeIIe, Hengelo
CÐIfbaån lbínenoord
l"festvenËrking Sevenr.rn

RecreatÍepa.rk De l¡tte
Golfbaa¡t de lJitdonk
l"festvercÞrkíÌrg CsrÞrt
Mestverr¡erkírg Vef inex
Boorspoellng Versaclean
StorE EMK lkirpen
S1 íbberg . Crcrstrij en
Golfbaån Rognalen
Mestver¡erking Scarabee
t'festvenrærkhg Venray

CNIHEFFNËEN

advies or¡er besluit orrer

E

Bijtage 5, p. 3
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101
102

INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 6
pag ina

OeververbÍndfng ten westen van Rotterdam 2

Grootschallge locatie voor de bergíng van baggerspecie
uít het benedenrivíerengebíed 3

Grevelíngenmeer zout of zoet 4
Strandvlakte IJmuiden 5

CompagnÍesoefenterreín Ginkelse Heide 6

ZuÍveríngsslibplan ZuÍd-Holtand 6

C2-deponie op de Maasvlakte 7

I{oningbouwl.ocatie Amsterdam-Níeuw Oost I
Províncíaal afvalstoffenplan Drenthe 9

llesterschelde oeververblndfng 10

M í 1 íeu- ínv1 oedenrapport aardgasontz\rave 1 ings-
installatie bij Emmen l1
Geluídhinderrecreatie Breda L2
Afvalstort Midden-IJssel 13

Kampeer- en watersportcentrum Broekerhaven 14
OntgrondÍngenplan (beton- en metselzand)
Noord-Brabant 15

Uítbreídíng luchthaven Zuid-Llmburg ló
MiLieu-invloedenrapport luchtscheídlngsinstallatie
en mengstation VÍlsteren L7

Opslag en verwerking van radlo-actief afval 18

BaanverlengÍng luchthaven Eelde 20
ToetsÍng rtZusammenfassende Umweltuntersuchung zum
Dollarthafen proJekt Emdenrt 2L

Toetsing van het evaluatlerapport (HELP) van de
ruilverkavellng Melderslo 22
Eenheidsoefenterreln rDe Haar' ,t
Centrale afvalstortplaats Nijehaske-Noord
ItDe Dolten[, Fríesland 24
RiJksweg 57 op l{alcheren 25
Rijksweg 16 bij Rotterdam 26
Regeling lozíng ollehoudende mengsels vanaf
mÍjnbouwinstallaties op zee 26
Storten van ZuÍd-Hollands zuÍveringsslib fn
de Slufter 27
Hemweg-8 kolencentrale te Amsterdam 28
Integrale afvalverwerkfng stadsgewest
rs Hertogenbosch 29
ToetsingscríterÍum voor de ondergrondse
opberging van radío-actief afval 30
Amer-9 kolencentrale te Geertruldenberg 30
Provínciaat afvalstoffenplan Noord-Brabant 32
HogesnelhefdsspoorliJn PariJs-Brussel-Amsterdam 32
Stormvloedkering Nieuwe llaterweg 33
Berging afvalstoffen lDF Tíoflne B.V. 34
UÍtbreiding Natuurpark de Eftellng 35

103
10s
107
109
111
LL2
ll3
114
lls

lr6
TL7
rl8
119

120
L2L

r23
125
r26

t3s
136

129
130

131
132
133

128

134

137

139
140
l4l
r42
143
144

1



l4s
146
t47
148
149
153
154

35
36
37
38
38
39

Locatiekeuze kolenreststoffenberglng Flevocentrale
Provincíaa1 afvalstoffenplan Noord-HolIand
Ríjksweg 430/recreatieplas Maanderbroek
Verbrandíng zuÍveríngsslib Oost-Brabant
Zout,waterlozing op de Eems
Af valverwerkingslocat ie rrDe Marsenrl
GrondwaterwÍnning Ín de Alblasserwaard en
de Víjfheerenlanden
UÍtbreídíng stortplaats'Meersteeg' te Geldermalsen
HELP-rapport rullverkavelÍng Rossum-Oost
Oppervlaktedelfstoffenwinnfng IJsselmeer l9g9_199g
RegÍonaa1 ontgrondingenplan Noordzee
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Mí1 ten ræsten van Rotterdan (l0l)

InÍtíat.íefnecer: Ríjksnaterstaât, dírectíe ãríd-tl¡tland voor de MínÍster van Verkeer en ltaterstaat

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en $laterstaat.

Besluit: vaststelling var¡ tret tracé volgens de Raad van de l{aterstaat-procedure.

Activiteít: I{et Mínisterie va¡¡ Verkeer en Waterstaat beeft een studie verricht naar de rrrenselÍjpreid
vân een üdeede oever'¡erbi:rding ten ¡¡esten van Rotterdan als ondenleel van het trcofdrægeruret, vañ¡ege
capaciteÍtsproblennn Ín de Beneh:xtr¡¡rel. Irêt de str¡díe Ís Í¡ eerste aanleg beoogd na te gaan of ter
ontlast'ing van de Benelu¡<tr¡n¡rel aanleg van de Blankenhrgttlrnel noodzakelíjk ís dan c¡ÞI of een twee-
de Benel¡r<tr¡nnel de voorkeur verdient. De m.e.r. ka¡r uÍt¡rpnden Ín de vastsiellíng van het tracé voor
de gekozen oevewerbÍrdirg.

Itend valr zakgn.r.nr9.r.: De m.e.r. ís op l0 febr.uarÍ 1982 aangevangen. De rærþroep va¡r de Vqrer
heeft op 8 apríl 1982 geadviseerd orrer de richtlijnen. De ríchtliJnen zíjn vastlesteld op 7 mei
1982. De projectnota, net daarin olgencûÞn het MER, Ís op 7 nei 19g6 otrt*r"r,k"1i¡t verklaard. Het
docur¡ent heeft va¡¡ 22 septanber tot en rreL 24 oktober 1986 ter visie gelegen. Een openbare hoorzit-ting heeft op l0 decørber 198ó pJ.aatsgevorden ín Rozenhrrg. Ilet toetsíngsadvies va¡r de Ccnnríssíe is
op 5 januari L987 uitgebracht'. Op 30 meí 1988 is besloten tot de aanleg van een tweede
Beneluxtunnel. Tevens r¡erd het voorneÍ¡sn bel<endgenaakt ook de Blankenhrrgtunnei aan te leggen. per
bríef van 24 ar:gustus 1988 værd de Cq¡¡nissíe gevraagd aanbevelíngen uit te brengen voor aanvullendeinformatie op het MER Oeververbínding ten l{esten van RotterrCarn ten þhoeve van de besluitvorrning
or¡er het tracé Blankenhrrg(tr¡nnel) Oost. op 29 augustus 1988 heeft de Conrníssíe de aanbeveJ.ingen
uÍtgebracht. rn deze aanbevelingen rrordt, ingegaan op de rnilíeu-effecten van de ccn¡bínatÍe van de
aanleg van tlræe tunnels en de nngeliJke alternatieven/varianten dÍe daan¡oor gelden.
Qp 12 september rænc de aanrn¡llerde i¡format,íe op het MER beler¡dgenraakt. gen troorzítting vond plaats
op ll oktober en de inspraaktermijn sloot op 14 oktober 1988, De ccnnrissíe heeft op 9 november het
toetsÍngsadvíes or¡er de aanvulling op het. MER uitgebracht. DaarÍn vordt, gesteJ.d, dat t¡oer¡Èl de aan-
n¡llerxfe í¡for¡nat,íe een redelÍjk beeld geeft van de milÍeu-gevolgen van tct voornenBn, ret name het
meest-milier¡rríerdelíjke alternat,íef, zowel op strategisch aLs op uÍtvoerÍngsniveau, niet voldoendeis uítgorærkt,.

San¡¡nste[í¡e
prof. dr. E.H. .Adema te Door.særth (ín toetsíngsfase)
drs. H.c. Eerer¡s te wrecht (toetsíngsfase aanvullende inforrnatíe)
ir. P.H.B. Iangeræg te rs{ravenhage
íng. I.f. Meíjnen te lltrecht
prof. dr. P. Níjl<arp te Leíden
ir. If.A. Oostíng te Leídschendam
drs. S.P. Tjallingíí te Cs¡da
prof. ír. J. Vol¡¡¡Iler te Drieberjen
prof. dr. V. llesthoff te Groesbeek (adviseur eerste procedtrre)
dr. H. Cohen te Biltt¡or¡en (voorzítter, in toetsírgsfase)
dr. J. Spaander te Bíltt¡cven (voorzitter, in vooror¡erlegfase) f
Secretarís van de værkÊroeD : Ír. R.I. Seijffers.

Bíjlage 6, p. 2



Mílíeu--effectrapportage grootschali€e locgtie voor de bqrgílg van baggerspecíe uít, bet beneden
rivíerengebied (102)

fnitiatiefneners: a) Csreente Rotterdam, b) Openbaar Líchaam Rijnrnnd, c) Rijkswaterstaat,, directie
Benedenrivieren.

Bevoegd gezag: Mi¡Íster van Verkeer en füaterstaat en de Mínister van Volkstnrísvestíng, Ruímtelíjke
Ordening en Milíeubeheer.

Besluit: De keuze v¿¡n een locatíe voor de bergíng van rnatig verontreÍnígde (klasse 2) tot verontrei-
nigde (klasse 3) specie uit havens en rívíeren van het benedenrÍvíererrgebíed gedtrrende 15 jaar (na
1987) volgens de concessÍeverlengÍngsprocedure op grond van de lJet ínz.aL<e droogmakerijen en índij-
kingen 1904. Tevens spelen vergunníngen een ro1 op grond van de llet verontreíniging oprpenrlaktewa-
ter, het Baggerreglanrant, het Rijkszeeræringenreglørent, het Rijksreglement ontgrondÍngen en de
Afvalstoffenwet, De concessíeverleníng geschíedde door de Kroon op voordracht van de Míníster van
V6ð.¡. De vergunníngen - ¡ret uitzondering van de vergunning op grond van de Afvalstoffenwet - ¡yerden
verleend door de Minister van V6ð{. De Minister van Volkstn¡iwestíng, RrÍrntelijke Ordeníng en Milieu-
beheer heeft de vergr:nning ínzake de Afvalstoffenwet verleend.

Actívíteít: Volgens het defjnitieve beleidsplan 'Vewerking van bqgerspcie uit havens en vaatwegen
in fet bndenrivìerengebÌed" (aprÍl 1982) dÍent zo spgedig nngelijk een bergÍngslocatie te worden
gerealiseerd met een inhoud van 100-150 miljoen m' voor de bergíry van bovengenoande specie. De
grote hoeveelheden en de verontreínigÍngsgraad van de specie (o.a. net zcare firetalen en persístente
mílíeu-vreemde stoffen) leiden er toe, dat de berging op een wijze dient te geschieden die rnaat-
schappelijk en ¡ret lurre voor het milieu verantr,rcord ís. Als neest geschíkte locatíes zÍjn onderzocht
een schíereiland aansluitend aan of gedeeltelijk op de l4aawlakte net verschí1lende liggiryen en een
eiland in zee voor de npnd van het llarÍrgvliet.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. Ís op 2l septønber L982 van start geg¿u¡n. De rrærþroep van de
VC!ær heeft op 15 norenrber 1982 geadviseerd voor de richtlijnen. De ríchtlijnen zijn vastgesteld op
2l december 1982. De projectnota (Ínclusief het MER) is op 19 oklober 1984 door de \ûrer ontvangen
en is van 30 oktober tot en neL 24 decenrber 1984 door het College van Cedeputeerrie Staten van Zuid-
Holland ter visÍe gelegd. ticorzittingen zijn op ll en 12 decenrber 1984 gehorden in respectievelíjk
Rockianje (geneente lJestvoorne) en C'oedereede. Het toetsingsadvies werd op 3l januarí 1985 uitge-
bracht aan bevoegd ge"'ag. Na advÍserÍng door de ProvÍncie Zuid-Holtand, de Raad van de llaterstaat,
de Ríjks PlanoJ.ogische Ccnmissie en de fntenlepartørentale Coärdinatieccr¡missie voor Noorrlzee Aange-
legenheden werden op 30 september, respectievelijk 7 oktober 1995 verleend: de concessie voor de
indijking van h¡ítendijkse gronden en wateren Íngevolge de I,Iet van 1904, de vergunníngen op grond
van het Baggerreglarent, het Rijkszeer,leringenregløent, de lJet verontreÍniging oppewlakte\rateren en
op grond van de Afvalstoffenr,ret. De keuze voor de bergingslocatíe is uíteindelijk gevallen op een
locatíe dicht gelegen bij het, Ín de projectnotaÂ4ER voorgestelde alternatief III, aansluitend aan de
Maasvlakte en geheel ten noorden gelegen van de zogeheten verlengde danarcat,ielijn. De locatie Ís in
een aanvulLende studíe op de projectnotafi4ER nqg aângepast waardoor o.a. door een grotere verhoging
en verdíepírg van de bergj¡g volstaan kan vnrden rtÞt een kleiner oppewlak. Deze verdere optÍrnalisa-
tie kv¡am tot stand o.a. naar aanleídíng van bepaalde inspraakreacties en het toetsingsadvies.
fn ¡reí 1986 *erd een begin gønaakt ¡ret de aanleg van de ringdijk van de bergingslocatíe. In dat jaar
is ook een begin gernaakt nnt de opstelling en uitvoering van een evaltratíe-progranrna. Tevens c¡erd in
het najaar van 1986 door het MÍnisterie van ry'RCM een opdracht verleend aan de va\groep Milieubiolo-
gie van de Ríjksuníversiteit læiden cm na te gaan rælke beheersnaatregelen reeds tíjdens de aanleg
van de bergingslocatie l¡¡tmnen r¡orden gencûÞn crn negatíeve effecten ín het Voornse kust- en duinge-
bied te kunnen tegengaan. De resultaten van dit onderzoek zu11en begin 1988 bekend worden gønaakl.
De Slufterdam is op 24 septønber 1987 officiëeI ín gebnrik gencrrÞn.
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In 1988 j-s een m.e.r.-procedure gestart ten behoeve van een vergr.mnÍngaanvraag voor het tíjdelíjk
storten van zuíverírgsslíb uit Zuíd-Holland i¡ de Slufter. Zíe voor deze m.e.r.-procedure elders in
deze bijlage: rrStorten van Zuídhollands zuiverÍngsslib ín de grootschalige locatíe voor de berging
van baggersspecie (Slufter)"(134).

Sarenste[i¡g van de r¡erkgroep:
prof. mr. T.G. Drupsteen te A¡sterdanr
ír. B.G. Kreíter te Putten
ir. P.G. lhyer te r/i:ght (adviseur)
ír. P. Sante¡na te Voorhrrg
dr. C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekcn¡
prof. dr. J.H.J. TerwÍndt te Leusden
Prof. dr. ir. A. Verruíjt te Zoeterneer (adviseur)
dr. P. de lJolf te Oosterend (Texel)
prof. dr. 1{. I'faas te Bn¡nssun (voorzitter, ín vooroverlegfase
dr. J. Spaander te Bilthor¡en (voorzitter, in toetsingsfase) I

)ï

Secretaris van de værkgroep: ir. R.I. Seijffers (Ín voorcnrerlegfase), drs. J.J. Scholten (ín toets-
írgsfase)

Milieu-effectrapportage Gr.evelÍ¡rger¡rBer zo¡t of zoet (I03)

fnítiatiefnenBr: Ríjkstrnterstaat, directíe Zeeland voor de Míníster van Verkeer en l{aterstaat.

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en lfaterstaat.

Besluít: ker¡ze Grevelíngen zout of zoet, volgens de Raad van de I{aterstaat-procedure.

Activíteít: Na het gereedkcnen van de corpartinenteringsdannen (de PhilÍpsdam eh de Oesterdam) ín
het kader van de Deltawerken ontstaat een sterk gewijzigde waterhuíshoudl$ndige structurr in Zee-
Ia¡¡d. Deze ¡rnakt een nadere werrnegíng noodzakelÍjk van het, te voeren watertn¡íshoudkundige beleid.
De hoofdvraag is hierbíj of het GrevelÍngerrreer zout, nnet, blíjven of zæt nnet uonlen. De nngelijk-
heid van het zoet ¡r¡aken van het GrevelingernÞer heeft een níeuw belang, nl. de zoetwate¡ivoorziening
van de landbouw op Schcnræn-Drivenland en een deel van Coeree4verflald<ee, toegevoegd aan de serie
belangen die betrokken zÍjn bíj het GrevelingefirÞer. Een andere oplossÍrg voor deze zoetwatervoor-
zíenÍng Ís een pijpleídíng waardoor water rechtstreeks vanuÍt de Krarrrer, het. Zoqnreer of het lla-
ríngvlíet kan worrCen aangevoerd.

Stand van zaken m.e,r.: De m.e.r heeft op 12 nei 1982 een a¿uxva¡g gencnÞn. De \¡Xrer heeft op 6 ju1í
1982 het advies voor de ríchtlíjnen ingediend. þ ríchtlijnen zijn vastgesteld op 12 augr.rstus 1982.
De projectnota/ìffi. is op 17 neí 1984 door de VGrer ontvangen en ís van 14 juni tot en fiEt 3 augustus
1984 door de Raad van de lrlaterstaat ter inzake gelegd. De eínddatr¡n voor het jndienen van schrifte-
lijke opmerkingen en advíezen is verschor¡en van 15 augustus tot I oktober 1984. Een t¡oorzittirg ís
op 30 oktober 1984 in Bror.¡værshaven gehouden. Op 30 novanber 1984 Ís het toetsíngsadvíes aangeboden
aan bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft het advies naar de Raad van de ltatelstaat gesturrd net
het verzoek net het advies van de \ûrnr rekening te houden. liet íntegrale advies van de Raad van de
Iüaterstaat is op ó neí 1985 uitgebracht.
De Mínister van Verkeer en l{aterstaat heeft de voorzitter van de Ï\¡eede lGner op 29 rei 1986 redege-
deeld te hebben besloten de tnrídige sítuatie van een zant, GrevelingernEer te bestendigen. Over de
aanleg v¿m een zoetv¡aterleiding ten behoeve van de landbot¡u¡vTaten¡oorziening op Schouwen-Duiveland
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moet nog worden beslíst. De mílieu-effecten hiewan en van eventr¡ele kr,relscher¡¡en díenen nog nader

te worden onderzocht.

Sa¡renstel 1 ing v¡erlçgroep :
drs. A.J. Bei¡ten¡a te Doorn (adviser.rr)
ír. ll. van Duijvenbooden te l{oudenberg
prof. dr. E.A. tfuisnan te l¡¡nteren
dr. ÌJ. Joenje te $naarlo
prof. dr. J. Ríngelberg te Putten
ír. A.G. Stroband te Bilthor¡en
drs. R. Vertpef te Schagen (advíseur)
dr. G.P. llÍnd te Zeíst 

I

prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter)

Secretarís van de ¡ærksroeo : ír. R.I. Seijffers.

Mí I ieu-ef f ectrapportage Strarrtulalcte llm¡íden (105)

Initíatíefnener: College van Burgøreester en l{etho¡ders van de gøreente Velsen

Bevoegd gezag: C'e¡reenteraad van Velsen.

Besluít: vaststellÍng van het bestamingsplan lIr¡riden aart Zee.

Activiteit: De ganeente Velsen heeft net het gebíed va¡r de strandvlakte, dat door aanlanding ten
zuiden van de Zuídpíer bij tlrruiden is ontstaan, deels een recreatíef-toerístiscte ontwil<kelÍrg en

deels een natt¡¿rontwild¡eling op het oog, De recreatÍeve plannen cûvatten onderfireer de aanleg v¿m een
jachthaven, een centrumgebied met wínkels, horecabedrijven, vacantíeh:rgaloræ/zcnertnrizen, woon-

Ln-rízen, een níet¡w kanpeerberreÍn, een bí¡mersreer en een níer¡¡e duÍnregel.
Het is de bedoeling dat de zuidkant van de stra¡rdvlakbe, grertzærÅ aan tet toekcrstige Nationale
Park, de Ker¡ns¡erduinen, een natrarrbestørmÍrg krÍjgt en dat er een overgangszone tussen de recrea-
tíeve ontwild<eli¡g in het noordelijk deel en het natr.urrdeel í¡ het zuiden vordt gecreëerd'

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. is gestart op I naart 1987. De richtlijnen voor de í¡l¡o¡d van het
MER zíjn vastgesteld op 2 juní 1987, nadat op 29 apríI 1987 de Cca¡níssie haar advies had uitge-
bracht. llet MER ís op 28 oktober 1987 door de ganeente aanvaard en kan als íntegraal onderdeel van
het bestørmingsplan worden beschor¡vd. tþt ont\,€rp-bestenmíngsplan en het Mm hebben van 23 nor¡en¡ber

tot 25 deceniber 1987 ter visie gelegen. Een openbare hoorzíttÍng ís op 7 januarí 1988 gehouden. Het
toetsingsadvíes is op l0 februari 1988 uitgebracht. Het besternningsplan is op 3 maart, 1988 vastge-
ste1d.

Sanenstell í¡rg çerkgroep :

¡rr¡. ir. M.G. Meíj te Delft
prof. dr. ir. E.I{. Bijker te Maassluis
Ír. G.J. tleíj te Dríebergen
ir. J.A.M. van der l-ee te rs-Gravenhage

drs. P. l.¡Ínkel te Voorschoten
dr. I{.J. lfolff te Den Burg, Texel
dr. H. C,otren te Bilthoven (voorzitter)
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Secretaris van de tærkeroeo: ír . R.I. Seijffers

ccnoaen iesoef enten¡e í¡r GÍ¡kelse tbide (107)

fnitiatíefne¡rer: MÍnisterie van Defensie: Dienst gebouræn, rærken en terreinen van de dírectie
Cclderla¡rd.

Bevoegd gezag: Staatssecretarís van DefensÍe.

Besluit: vaststellÍng van het inrichtÍngsplan voor het ccnpa.gniesoefenterreÍn GinkeLse lleide. Bijko-
rBnde besluíten betreffen in ieder geval de aanpassing van het streeþlan en bestørmíngsp1an.

ActívÍteit: Het Mí¡isterie wil op basis van het, Structuurschema Militaire t,erreinenllj een com-
pagníesoefenterreín van ongeveer 1000 ha inrichten, gebrui-ken en beheren op de Gínkelse lleíde en
aargrenzerde gebieden tr¡ssen de Or¡de Arnhemse weg, de spoorlijn Ede-Arnhem en rijksweg 12 ten
noorden van Ede. Dít terrei¡ zal ook wcrden gebrufkt als eenheidsoefenterrej¡ en a1s werig oefen-
terrein, terwíjl het ook zal openstaan voor recreatief en nngelíjk ander nedegebn¡ik.

Stan4.van zaken: De m.e.r. is op 30 oktober 1986 gestart. De periode van Ínspraak liep tot I decenr-
ber 1986. Ibt advies voor ríchtlijnen rænC uitgebracht op 12 januarí 1987. De staatssecretaris stel-
de de richtlijnen op 19 rnaart l9g7 vast. Aan het ei¡rde van 1987 werd een begin ganaakt net. de op-stellÍry van het MER. In de loop van 1988 is onderzoek verricht naar de bestaande toestand van het
mílieu overeenkørstig de richtlijnen. tlet betreft de aspecten: geologÍe/gecnnrfologie, bodan, geo-
hydrologie, vegetatie, far:na (gerræwelden, ínsecten, spÍnnen), vísuele aspecten, geluíd, hístorísche
geografÍe en archeologie. De voorlopige resultaten van dit onderzoek r¡erden Ín oktober l9B8 gepre-
senteerC ¿¡ân een aantal dírect betrokkenen. Het MER zal nedio 1989 gereed zijn voor de beoordelÍng.

va¡r de tærkgroep:
prof. dr. K. Bcr¡rer te tbilige landsticht.ing
dr. A.M.H. Bnrnstíng te lltrecht (adviseur)
ir. G. Gelderblon, gen. rnaj. b.d. te Zæterneer (adviseur)
drs. R.H.J. Klok te Arersfoort
ír. I{.4. Oosting te Leidschendam
ir. R.P.H.P. van der Schans te Ber¡nekcrn
dr. J.Ih. de $nidt, te lgnnnd aan Zee
dr. A.A. de Veer te Rlrnen.
drs. H.G. O¡ærkerk te Eln¡en (voorzitter)

Secretarís van de rærkgroep : drs. J.J. Scholten, geassÍsteerd door drs. R.L.J.M. Klerks.

MíI ieu-ef f ect rapportage aníveringssl ibplan A¡id-Hol land (roe)

InitÍatiefnerer: College van Ccdep.rteerde Staten van Zuid-Holland

I I\¡eede lkrnr 16ó66, nr. 35 (deel e, ahrsievelijk verneld a1s f)
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Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Zuid-Flolland

Besluit: vaststellirg van het plan voor ver"wíjderirg van zuíveringsslib

Actíviteit: Zuíd-ttc1land dient op grond van artikel 26 van de Afvalstoffer¡væt een plan voor de ver-
wijderíng van zuiveringsslib vast te stellen. Dit plan zal een íntegrale beleidwísie op deze ver-
wíjderíng geven.

Stand van zake¡¿ De m.e.r is op 13 april 1987 van start gega¿¡n. De Cc¡rmÍssÍe heeft op l0 junl 1987

geadvíseerri or¡er de rÍchtlijnen. De richtlijnen zijn Ín septanrber 1987 vastgesteld.

Sanenstell ing rcrkgroep :

ir. L.E. Dr¡zoorb-van Engers te Arersfoort
dr. N.J.A. Groen te iZeÍst
ír. A. Kíestra te Bo>rtel (adviseur)
mr. C. Laribers te Opende

ír. P. Santerna te Voorhrrg
drs. J.H. $oittenberg te Irns¡n
drs. H.G. û¡c¡erkèrk te tnren (voor¿itter)

Secretaris van de vlerþroep: ir. R. I. Seijffers, geassisteerd door drs. M. Odijk.

Milieu-effectrapportaqe C,-deponie op de lfaasvlakte (tll)

Inítíatiefnener: AVR Ctrernie C. V.

Bevoegd gezag: Mí¡ister van VolkshuiwestÍng, Rrímtelíjke Ordening en Mílieubeheer; Míníster van
Verkeer en llaterstaat; Gedeputeerde Staten van Zuid-HolLar¡d (als opvolger van het toermalíge Dage-
lijks Besturr van het Openbaar Lichaam RÍjrrrnnd), tevens coördinerend bevoegd ge"q.

Besluíten: ontheffingen en vergu¡rníngen volgens de lJet cher¡rische afvalstoffen, I{et verontreinigíng
oppewlaktevrateren, de Hínderc¡Þt en andere besluíten.

Actívíteit: De ínitíatiefnerer is voorne¡rens een deponÍe ín te richten voor nÍet-venærkbaar che-
misch afval uit de zogenaarrde ¡niddenklasse (Cr volgens de fndelíng van de Ccr¡míssíe Hofman) op een
nader qr¡schreven terrein, dat gelegen ís in het ZuÍdvæstelijk deel van het haven- en índustrieter-
rein l,faawlalcte in de geÍEente Rotterdan. De Cr-deponie Íþet ín de eerste plaats een eÍndstation
zÍjn voor de kleínere hoeveelheden ctrernisch afval, die op vele plaatsen ín Nederlard ontstaa¡r en tot
nu toe ¡reestal niet op verantrtrorde wijze (hurren) r¡crden ven!¡erkt.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. is op ó decernber 1984 van start gegaan. De *erþroep van de Vilrnr
bracht op I febnrarl 1985 tsar advies uit voor de richtlijnen voor de ínhctrJ van het MER. De rícht-
lijnen wenlen vastgesteld begin rnaart 1985. De Stichtíng Natr¡¡r en MílÍeu rnaakte nede narens enkele
andere mílÍeu-organlsatíes bezv¡aar bij de Raad van State tegen deze richtlíjnen. lbt beaúaar betrof
de vast,stellíng ín de ríchtlijnen door het bevoegd gez4 dat in het MER geen locatíe-alternatíeven
behoeven te rrcrden uÍtgerrrerkt. Op 23 juli 1985 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde het
beroep níet-ontvankelijk met de notivatÍe, dat de vaststelling van richtlijnen voor het MER níet
gericht ís op enig rechtsgevolg en geen beschíldciry was als bedoeld ín artíkel 2, eerste Lid van de
llet admínistratieve rechtspraak or¡erheidsbeschíldcíngen. De vergunningaanvragen ret daarbíj het MER
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zijn op 7 nor¡eniber 1985 ingediend. De Erblicatie van het MER en de vergrrnning¿€nvragen ís op 18 de-
cember 1985 bekendgemaakt. De stt¡ld<en hebben van 2 janr:arÍ tot en net 3 februari 1986 ter Ínzage
gelegen. Op 16 jaruari 1986 ís een hoorzÍtting gehouden ín Rockanje, gemeente tüestvoorne. Het
toetsíngsadvies van de VÛrer is uitgebracht op 14 rnaart 1986. De beschíkl<ingen op grond van de Hin-
der¡r|et en de ontheffing art.ikel 35, le 1Íd van de lJet chernísche afvalstoffen zíjn 29 apríl 1987 van
kracht geworden. Toen werd ook een ontwerpvergunníng op grond van de l{et. verontreíniging opper-
vlakte¡mater bekend. De bor¡r is in januari 1988 begonnen. De deponie zal voor I noveniber l9g9 volle-
dig in bedrijf zijn.
Irrniddels ís ten behoeve va¡r de uitvoeríng van een evaluatieprograrrma de overleggroep evaluatÍe
Crdeponíe gevornd.

Sar¡gnstell van
F.J. Colon te lla1l
dr. J.G.A. de Graaf te RijsH¡ijk (ZH)
prof. dr. J.H. Koe¡nan te lfageningen
prof. mr. drs. M. Oosti¡g te Zuídhorn
ír. A. Paape te Voorscboten
dr. R. Schilt te Hilverst¡n
N.B. Sct¡qnaker te Cíncinnatí, Verenigde Staten
prof. ír. P. Tiden¡a¡r te Bennekcrn
drs. J.B. Vos te Alnere
dr. J. Spaander te Bilthor¡en (voorzitter) f

(adviseur ín toetsíngsfase)

Secretarís van de r,ærkgroep: ir R.I. Seíjffers.

Mil ieu-ef f ectrapporlage rcningbcr¡erlocatie Ä¡rsterdan-Níer¡y oost (rl2)

fnit,iatíefnerer: Geneenteraad van Arsterdam.

Bevoegd gezag: Csr¡eenteraad van Arsterdam.

BesluÍt: VaststellÍng van de Nota van uitgangsptnten voor het bestarmingsplan Níetur Oost (ín decenr-
ber 1987 gewijzigd Ín iZeehrrg, eerste fase van Nier¡u Oost).

Actíviteit: De realísatie van een rrcnÍngbor:wlocatíe Ín het, Buíten-LI voÍnt, een onderdeel van de door
de gøreente Á¡rsterdam ontwÍkkelde plannen crn een oplossing te vj¡den voor de voorspelde toekomstige
woníngbehoefte tot aan het jaar 2000. Volgens ^ê¡rsterdam zal værLzættíng van het groeikernenbeleid
alleen níet het ge$enste resultaat trebben voor de oplossing van het vnníngtekor[. Amst,erdam tracht
een oplossing te ber¡erkstelligen door o.a. realisatie van aanvullende loningbomlocatÍes op het ei-
gen grondgebÍed en heeft de locatie Níeuc Oost aa¡gelüezên als één van die aanvullende woníngbouw-
locaties, voor ongeveer 20.000 vroníngen. In de vastgestelde richtlijnen voor het MER !¡ordt het doel
van de voorgencrltgn activíteÍt c¡rschreven als: "ået realÍseren van een woningbouwlocatie in het
&titen-I,J't.
Qfdat ín het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uítvoeríng op bestenmingsplannÍveau ís er
geen sprake van locatie-alternatieven, maar alleen van uitvoeringsalternatíeven van de loníngborq{o-
catÍe.
AltþerÈl het geen dírect or¡derdeel voñût van het voorneren, speelt bij de realíseríng va¡r de rroníng-
bcr¡wlocatÍe de sanerÍng van de verontreinígde gebieden langs de Dier¡erzeedíjk een belangrÍjke ro1
¡r¡et bet oog op het gezondheidsaspect voor de toekcrstíge bewoners van de locatíe.
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Stand van zaken m.e,r.: De m.e.r. ís op ll aprí1 1983 van starE gegaan. De werkgroep van de VCmer

heeft op 9 juní 1983 geadviseerd voor de richtlíjnen. De ríchtlijnen zíjn vastgesteld op 19 juli
1983. In juni 1984 heeft de gefiÊente ên¡sterdam de Stnrctr¡rrschets Zeehrrg openbaar ganaakt. Dit plan
voor 7000 I'nníngen kan r¡rcrden gezien als een eerste fase in de ontv¡íkkeling van het plan Níer¡¡ Oost.

In het stnrctr.urrplan van A¡sterdam dat ín april 1986 tærd vastgesteld is de locatíe Níetn¡ Oost aan-
geduid als een resewering. In het Streeþlan Arsterdam Noordzeekanaal-gebíed (1987) is de locatíe
Zeehrrg olgencrrÞn als gebíed nBt een nq3 te realíseren woonfinctíe, nog nader te bepalen in tijd en

cnvang (7000 à 10000 voningen aan te vangen Ín de període 1990-2000).
In maart 1988 ís het beleídwoorneûEn van de Vierde Nota Rr¡jmtelijke Ordening bekendgemaakt. Door

é¡rsterdar¡ en Noord-tblland is de locatie Zeeh¡rg/Níeuw Oost Íngebracht voor wonÍngbctw na 1995.

Met het oog op de toespitsing van het voornerÞn op de locatíe Zeehrrg als eerste fase ín de realise-
ríng van de woningborlølocatie Nier¡u Oost stelde het. geneentebestr¡rr op I decønber L987 aanvullende
ríchtlijnen voor het MER vast. Dit cndat voor Zeeh.rrg een ander besluÍt nodíg ís dan voor Nieuw

Oost. Het MER, bestaande uÍt vier delen (sanenvatting, hoofdrapport, het landschapsbeeld van Niew¡

Oost en Teeb.xg, eerste fase) rærd te zanen ¡ret de concept-Nota van uítgangsgnten bekendgemaakt op

16 juni 1988. Een openbare zÍtting vond plaats op 5 juli 1988. De Ccnmissíe bracht haar toetsíngs-
advíes uit op 23 septanber 1988. In dit advies stelt de Ccrmissie dat het MER voldoende milieu-in-
formatie bevat crn de planvorming over lZeehrg voort te l<rrrrrren zetten. tlet MER Ís echter ontoerejkend
cfü te lqxmen dienen voor de nofl te nenÞn m.e.r.-p1íchtíge besluiten, i.c. de vaststellÍng van het
bestenmingsplan Zeeburg en de concessieverlening voor de landaanwiruning. Daan¡oor díent een níer¡s
MER te rircrden opgesteld. Daarin npet ook voldoende duidelíjlrùæíd r¡orden gegeven or¡er de wíjze waarop

de sanerÍng van de bodenverontreinigí¡g bij de Diørerzeedijk en in het aangrenzende deel van het LI-
rreer zal vorden aangepakt. De start voor de vewolg<n.e,r.-procedure zal naar venmchtÍrg begín 1989

plaats vinden.

Sanenstel I ing rærllgroep
drs. J.A. van den Berg te Zeíst
prof. dr. E.!J. Bijker te MaassluÍs
ir. H.S. Buijtenhek te Brielle
drs. Ìü.J. ter lGurs te Voorschoten
dr. íng. A. von Meier te Nierw Vennep

dr. H. Nieboer te De Bilt
ir. N.P.H.J. Roorda van Eíjsínga te Delft
ir. T.F. Risselada te rs4ravenhage

prof. mr. J. llessel te Oegstgeest
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter tíjdens toetsbgsfase)
dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter tijdens vooroverlegfa"e) f

Secretaris van de rærþroep: drs. J.J, Scholten.

Mi 1 ieu-ef f ectrapoortage afvalstoffenolan Drenthe (113)

Inítíatíefnener: Provinciale Staten va¡ Drenthe

Bevoegd gezag: Provincíale Staten van Drenthe

Besluit: vaststelling van het prorrínciaal afvalstoffenplan (PAP), voorzover dit betrekking heeft op

¿e ¡relt¡o¿e van defjnitíeve venvijderíng van afvalstoffen, de daawoor te creëren voorzíeníngen en de

locatie van die voorzienjrìgen of Ínrichtíngen.
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Actívíteit: Ðe províncie Drenthe zal het PAP opstellen voor de afvalcategorieën tn¡ishcudelíjke en
daar¡ee gelijþestelde afvalstoffen, de gelijktíjdíg ernee te venr¡erken bedrÍjfsafvalstoffen, bouw-
en sloopafval, zíekenhuisafval, zuiverÍngsslÍb en agrarische afvalstoffen.
fn het PAF rcrdt gestreefd naar een beperkíng van de strocrn tnrÍshoudelijk- en bedríjfsafval en een
bevorrceríng van tet nuttíg gebruik van afvalstoffen. Dít laatste za1 vorrden gerealíseerd door (gefa-
seerde ÍnvoerÍng van) gescheiden ínzanelíng van groente-, fruit- en tui¡afval en composteríng van
deze fractie. De restfractie wordt na afscheiding van componenten tot een bra¡rdbare fractie
verrirerkt. Voor zuiveringsslíb worrCt gestreefd naar betere lç¡alíteit en afzetnngelijkheden, temíjl
het beleíd voor bdlr en sloopafval ongewijzigd blíjft. Agrarisch afvaL za,L relioaar vorden ingeza-reld, tendJl voor zieþntnrísafval bovenprorrÍaciale verr¡erkíng rronlt nagestreeid.

St.and van zaken: De m.e.r. ís op 3 augustus 1987 gestart. De ínspraalperiode liep tot 2g septanrber
1987. De Cc¡rmissie kreeg tot 3 noveniber de tfjd crn haar advies uít te brengen en bood haar advies op
30 oktober 1987 aan het College van Gedeprrteerde Staten aan. De prorríncie heeft de rícht1 íjnen vast-
gesteld o,p 2ó januarÍ i988. Op 20 decernber 1988 heeft tr:ssentijds orrerleg plaat,sgevond en over het
concept PAP^m,. llet MER zal naar verwachting voorjaar 1989 gereed zijn.

Safienste[í¡e van de r,ærþroep:
ir. A.Tt¡. ten tkuten te tfagenÍngen
dr. Ih.I{. Kuyper te Beilen (adviseur)
ing. J.A. Mertens te Tílhrg
drs. E. Ranijn te Oosterbeek
Ír. A.G. Stroband te BiLthoven
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzÍtter)

Secretaris van de rrerksroeo: drs. M. Buitenkanp.

Mí1 Ifesterschelde lrr4)

InítÍatiefneíÞr: Pror¡incíale Staten van Zeeland

Bevoegd gezag: Províncía1e Staten van Zeela¡rd

Besluit: Vaststelling van een nier¡w tracé voor een vaste oeververbindíng tr:ssen Mídden-Zeeland en
Zeetmsct¡-vlaanderen bij gelijktijdÍge opheffÍng van de beide veen¡erbirdÍngen vlissÍngen-Breskens en
IGuinÍngen-Perþo1der i¡ hm tnrídige vorm.

Activiteit: Nadat in L977 tÊt tracé voor een vaste oeververbíndírg tr.rssen Ikuiningen en perkpolder
was vastgesteld door de MinÍster van Verkeer en l.laterstaat vond een herorrenæging van de uitvoerílg
van dít besluít plaats. De opstellÍrg v¿¡n een baalbaarheidsstr¡die net Í¡schakeiitrg .r.tr particulíerinitiatíef in het begín van 1987 1eídde tot de start van een níet¡æ besluítvormÍngsprocedqre netm'e'r. orrer de aanleg van een vaste oeve¡iverbÍndíng net als doelstellíng ,,!pt verbterenvan de ver-
keersplanolqische ¡nsitie van Zeetur'sch-Vlaatderen in zijn totaliteit dær Iæt op korte tetmijn tot
stand brengen v¿rn een vaste verbùtding tussen dit, gebid en Midden-zeeJatdt, en als nevendoelstelliag
"het bieden van een verbiñing van tetminste autanegnÍveau tussen Rijk*eg A 5A Ín Mìdden-Zeela¡d

en RÍjå<*eg N 6l in Zeewsch-Vlaatderent,
In tet Stnrctr¡r'rscherna Verkeer en Vervoer l98l en in het Rijkswegenplan 1984 is de voorgencnÊn vaste
oeven¡erbi¡tding niet opgencrû-ôn als onderdeel van het hoofdr,vegennet, Met het oog híerop en ook van-
wege de inschakelíng van partículíer initiatíef bij aanleg en oploitatíe van de vaste oeverver-
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bindir€ lígt het í¡itiatief voor het project alsook de bevoegdtreíd tot het ne¡ûen van het tracévast-
stellingsbesluÍt bij het provinciaal bestr¡rr van Zeeland en níet bij de Mí¡ister van Verkeer en

l{aterstaat.

Stand van zaken m.e. r, : De start van de m.e.r. vond plaats op 2 decønber 1987. lbt advies van de

Ccnmissie voor de m.e.r. werd uitgebracht op l0 februarí 1988. De rÍchtlíjnen lærden vastgesteld Ín
rnaart 1988. Daarin ronlt bepaald dat de opstelling va¡r het Mffi' ín tlræe stappen zal geschieden. In de

eerste stap lrorrCen alle alternatieven die voortkcren uit de Rapporbage van de Stuurgroep !ÐV en de

ínspraak en advíseríng tíjdens het vooroverleg globaal bezien op tun verkeersplanologische- en

miIíeugevolgen. DÍt npet leiden tot een Ínperking van de alternatíeven, díe venrolgens in de tweede
stap nader uítgerrerkt díenen te worden. Aan het eÍ¡de van 1988 is het 'tRapiport 1- fase 1"ffi./tracénota
I,lSfVrr voor tussentijds ccrfirÞntaar toegezonden aan betrokken gøreenten en waterschappen, de Zeeuwse

havenschappen, het landboncschap, de prorincíale Raad voor het Milíeu, de PPC, de Belgíscte hurpro-
vincíes en de Cctrmissie voor de m.e.r. In begÍn 1989 a-rllen Ccdeprrteenie Staten de beslissÍng over
de ínperkÍry van de alternatieven nerlÞn.

Sarenstel I íng v¡erkgroep :

prof. ir. J.F. fuøna te rs-Gravenzande

ír. B.N. de l(oníng te Rhoon

drs. R.H.D. Lan¡beck te l(ape11e
prof. dr. ir. F.M. l4aas te Breda
dr. ing. A. von Meier te NíeuvrVennep
drs. J.I{. Stellíngwerff te Boskoop
prof. drs. J.A.J. Ven¡loet te Ber¡nekcrn.

ír. K.H. Veldtn¡is te l{assenaar (voorzitter)

Secretarís van de ¡rerkgroep: drs. J.J. Scho1ten.

MÍlíeu-i¡wloedenrapport aardgasontzs¡'avelí¡gsfu¡stallatie bij Elûæn (115)

Inítíatiefnener: Nederlandse Aardolíe N4aatschappij (MM)

Bevoegd gezag: Csr¡eenteraâd van ElnrBn

Besluit: grondverkoop aan de MM; tevens rrerden Cedeputeerde Staten va¡r Drenthe en het Minísteríe
van Econcrnische Zaken op de hoogte gehor:den ín verband net de vergunníngen volgens de l{et Lucht-
verontreiniging, de lJet C;eluidhi¡der en het Mijnreglenent 1964.

Act.iviteit: Het aardgas, dat uit velden in Drenthe en t\,ænte trrcrdt gerrrcrunen, bevat zc¡avel (voornare-
lijk ín de vorm van zwaveh¿aterstof). Er ís alle aanleidÍng cm dít aardgas te ontz¡¡avelen. De MM
treeft voorgesteld een ontzuravelingsí¡stallatie te situeren op tnt j¡rdtrstrieterrein Bargermeer-ZuÍd
bij Enrnn. fn het míLieu-jnvloedenrapport zijn naast de ontzrsavelíngsÍnstallatie zelf, de tnridíge
situatÍe van tet milieu en randvoorwaarden, vooral beschreven de gevolgen van de luchtverontreí-
nírgír€ (door zwaveldionÍde, stikstofoxíden, arravelwaterstof, Bew), geluidhirder, watewerontrei¡i-
gíng, bodawerontreíniging, de (externe) veiligheid (door gíft$e ¡¡olken van a¡aveLwaterstof e.d. )
en de ínvloeden op het landschap (visuele aspecten), de flora, vegetatÍes en cultr.u:rgouassen,

Stand van zaken m.e.r.: llet betreft geen mílíeu-effectrapportage volgens de procedurele en inhoude-
Lijke vereisten van het toer¡nalige l'ætsontr,ærp i¡zake m.e.r. lJeI ís door de WrBr zoveel rngelijk ín
de geest van het riætsontwerp gehandeld. Een advies voor de inhor¡d van het rnilieu-jnvloeder¡raprPort ís
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op 6 meí 1983 uitgebracht. Er zijn geen richtlijnen vastgesteld. Adviezen or¡er de lc{aliteit van het
mÍIíeu-invloedenraprport zijn door de Wrer uitgebracht, op 22 juní 1983 (een tussentíjds oordeel) en
op 24 augustus 1983 (het eindoordeel). Bij het eindoorrleel zijn de rezul.taten varde ínspraak be-
troldcen. De vergr:nningen volgens de tlet inzâke de lrrchtverontreÍnigíng en de Iùet geluidhÍnde r zijn
op 20 december 1983 verleend. De vergriruríng volgens het Míjnreglerûent 1964 ís ãp 30 december 19g3
verlee¡rl. Tot de grondverkoop is op ó febn¡ari 1984 besloten. Na de verlening van- de vergunníngen
*erd híertegen een verzoek cm sctrorsing ingediend bij de voorzÍtter van de afdeling voor de geschil-
len van bestu¡r van de Raad van State. In zíjn beschikking van 30 n¡ei 1984 stelde ãe voorzitter als
voorlopige rrootzÍenÍng, dat voordat de ínríchting zou v¡orden gebcuvd, doch uíterlÍjk vóór I janrrarí
1985, een aa¡¡tal str¡díes over de veilÍgheidsrisicots en de geluidhinder r¡cesten worden uítgevoerd.
Na voltooilng van deze str¡díes rrerrC npt. de bcr¡v í¡ het voorjaar van l9B5 begonnen. De Ínstallaties
zijn in 1987 gedeelteJ.ijk in bedrijf gesteld. Op 21 september 1988 is de installatie geheel in
bedrijf genq¡Þn.
libder orerleg tLlssen Ínitiat,iefne¡rer en de gefiÞente Elrren en Schoonebeek heeft tot een zodanige aan-
passirg van de bedrijfwoerÍng door de MM bíj de oliewínníng í¡ Sctponebeek geleid, dat de uitstoot
van SO, ín het gebíed ondanks een toenaÍE en¡an i¡ verband rûet de lrc¡rst van de gasontzwavelíngsin-
stalratie i¡ Elnren in zijn totaliteÍt aanzienlijk is teruggebracht,.

SanBnstell Íng værkgroep :

ir. P.M. BuÍs te Bu¡xrik
prof. Ír. H. Peters te l{engelo
ir. T.F. Rísselada te rs-Gravenhage

dr. ir. T. Sctureider te Soest (adviseur)
dr. J. Ttr. de $nÍdt te [gnnnd aan Zne
prof. ir. M. Tels te EÍndt¡or¡en
prof. ír. M.J. Vrocm te Wageningen (advíseur)
prof. dr. I{. }faas te Bn¡nssr¡n (voorzítter) J

Secretarís van de lr¡erkeroeo: ir. R.I. SeÍjffers.

Mílieu-effectrapoortage geluidhirrlerrecreatíe Breda (116)

Initiatíefnen¡sr: Raad va¡r het stadsgerræst Breda

Bevoegd gezag: Dagelíjks bestu¡.rr van het stadsgevæst Breda.

BesluÍt,: aanwijzing van minimaal drie (gb)regÍonale terreínen voor geluídhí¡rderrecreatie in tæt
Stadsgoæst. Breda.

Sti¡lle¿qt tbt scheppen var¡ peíI¡anente, nrlnrtelijke rngelijktreden voor de beoefenlng van de geluid-
hírdersporten trctorcross, nndelvliegen en npdelautoríjden. Híerdoor la¡¡rnen lcrelprnten worden gesa-
neerd en lat¡lnen gerest en gøreenten een stringenter beleid voeren ten aanzÍen van (il)legafe gefuia-
hi¡derrecreatíe.

Sta-nd.van zal¡çn: De m.e.r. is op 28 nor¡e¡rlber 1984 van start. gegaan. De værþroep-van de \rx¡er heeft
op 22 januari 1985 haar advíes voor de richtlijnen voor de inhoud van het MER uitgebracht. Dit
advies werd op I aprí1 1985 zonder wijzígingen door het. bevoegd gezag olrergencnnn als rÍchtlÍjnen.
I&t MER værd bekerdgenraakÈ op 30 septønber 1985. Na een troorzitíng op 4 nwønber sloot. de ter vÍsie
leggíng op 15 norenber van het zelfde jaar. De VOrBr bracht, haar toetsingsadvies uit op 13 december
1985.
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Het overleg ín het stadsgewest is nog niet afgerond. Dit hangt sanen r¡¡et de rcigerÍrg van de

gøreente Oosterhcut, díe het regionale terreín binnen tuar grewen zor kríjgen, øn medewerklng te
verlenen aan de realisatie. llet besluit voor de aanwijzíng van één of ¡reer terrelnen Ís daarcrn o¡
geschort.
Verder is het MER bíjgesteld op grond van de oprerkingen dj.e tijdens de toetsingsfase naar voren
zijn gebracht. In tet Eíndrapport/MER, dat ju1í 198ó is verschenen is Ín belargríjke rnate tegemoet
gekcnen aan de punten uit het toetsingsadvÍes van de Voorlopige Ccnmíssie m.e.r.

Sanenste[í¡le van de rærkgroep:
ir. W. Klein te loctærn
ir. J.A.M. van der l¿e te ts-Gravenhage

mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eíndhoven
drs. M.J.S.M. Reynen te h¡rrrnalsen (adviseur)
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzítter)

Secretarís van de rrerþroep drs. A.!J.J. SchaÍk (in vooroverlegfase) en drs. H. tfuís¡nan (in toets-
ingsfase)

MilÍeu-effectrapportase afvalstort Midden-Llssel 17)( I

Inítiatíefnemer: Dagelijks Bestr¡rr van het Gevæst Mídden-Llssel

Bevoegd gezag: Raad vån het Ccvæst MÍdden-llssel..

Besluit: De aanvríjzíng van een Locatie voor het gecontroleerd storten va¡r tn¡lshcrdelijk (en daar¡ree
gelijk te stellen) afval, zuíveríngsslíb en bor¡¡- en sloopafal in het Overijsselse deel van het
Ccrrest Midden-Llssel als uítrrlerkirg van het Provincíale Afvalstoffenplan van OverÍjssel.

Actívíteit: Er dient een locatie te vmrden gekozen voor tret gecontroleerd storten van voornoe¡rde
soorten afval, die vríjkomen in het Overijsselse deel van het Ger¡rest Midden-Llssel. Ten behoeve

hiervan gí¡¡g begin 1984 een bijbehorend locatíe-onderzoek van start, dat bestaat uít de volgende
dríe or¡derdelen:
l. globale locatiebepalÍng.
2. bepalíng van een beperkt aantal voorkeurslocatíes.
3, uítværkíng van de voorkeurslocaties.
Het MER heeft betrekking op onderdeel 3: de uítværkíng van vijf voorketrrslocatÍes en de milieu-
effecten daan¡an.

Stand van zaken: De m.e.r Ís op 30 aprí1 1984 van starÈ gega¿ur. De værþroep van de Vtrer heeft op

27 juní 1984 geadviseenl over de richtlíjnen. De richtlijnen r.ærrlen ín ju1í 1985 vastgesteld. Het
MER werd op 22 jantrarí 1987 bekendgønaakt. Op 28 en 29 januari 1987 vonden de toorzittíngen plaats.
De Ccnn¡issie voor de m.e.r. bracht haar toetsíngsadvies uít op 1ó april 1987. fbt ccÍnÞntaar van de
Co¡rmíssie ríchtte zich vooral op de presentatie van het aspect (geo)hydrologie en t¡et ontbreken van
een adeqr.raat, beeld or¡er de rngeJ.ijke verspreidÍng van het verontreínigd percolatíewater uít de
stortplaats bij eventuele lekken in de onderafdichting van de stortplaats, Naar aanleidirg van deze
kritiek ís een verdergaande (geo)hydrologische studie verrícht.
Op 7 juli 1988 besloot de Raad van het Gewest de locatiezone Ramelerveld aan te wijzen a1s
vestígingsplaats voor de gecontroleerde stor!. Het bestu¡r van de geÍ¡eente Raalte ís verzocht mede-
werkíng te verlenen de vestlging planologisch rogelijk te maken. Een wijziging van het Streeþlan
Llsselvalleí 198ó ís in voorbereídírrg. In het ontværp tlveede uitwerking kcnen ttræe voorkeurslocatíes
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naar voren te rfleten in de locatiezones Broekranderdíjk en Ranelenzeld. Daarop heeft het ccr¡est een
eÍgen vooretel gønaaakt voor de streeþlarnuij ziging. Naast de uítwerking .r.tr d" besluíten in de
sfeer van de ruímtelijke ordening ís het C,evæst ook begoruren voorbereidÍngen te treffen voor de
besluitvorming or¡er uÍtrærkíng, inrichting en erploítatie van de stortplaats.

SanBnstellí¡lg van de lærllgroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Bn¡¡rssun
ir. !I. van Dr{venbooden te }Jandenberg
íng. J. ÞbrLens te Tilbtrrg
prof. mr. D.I{.P. R¡Íter te Iiengelo (adviseur, arleen tíjdens voororrerleg)
drs. J.A,J. Ven¡loet te Ber¡nekcnr
dr. A.J. I{Ígger:s te læersun
prof. dr. I{. tfaas te Bn¡:sst¡n (voorzitter tÍjdens vooroverlegfa"") |prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (ti¡aens toetsingsfase)

Secretarís van de værkeroeo: drs. J.J. Scholten.

MÍlíeu-effectramortage kanpeer- en vatersportcentnm Brr¡ekert¡aven_{li.¡,l_

Init,íatíefne¡nar: Col lege van Burgeneester en lJethcn¡ders van Stede Broec

Bevoegd gezag: Ge¡r¡eenteraden v¿ur de gøreenten stede Broec en ventnrizen

Besluit: vaststelling van het bestermíngsplan dat voorziet ín de aanleg va¡r het kampeer- en water-
sportcentrm rBroekert¡aven I .

Actívlteít¡ Ter verbetering van de recreat,ieve voorzieníngen van de l"farlcerrûeerlq¡st værrC voorgesteld
om een karpeerterrein van 350 standplaatsen aan te leggen, een jachthaven rret 500 natte ligplaatsen
en 250 walplaatsen, een strandrecreatíegedeelte voor 2000 personen en een strandgedeelte voor 300
surfers en horecavoorzienÍrrgen. Bij de realisatie van het plan zou op enkele tiental1en rûeters uit
de tuidíge lorstliJn bÍj Bovenkarspel een eí1and ¡ret een oppervlak van 14 ha sprden aangelegd bínnen
de grenzen van de g€ûtsenten Stede Broec en Venl¡¡izen en Ín nog niet gareentelijk íngedeeld prwín-
ciaal gebied. In enge zín kan als ondernenersdoel het oprichten en exploíteren van een rendabele
recreatievoorzíening \rcrden onderkend.

S!?nd van zaken: De m.e'r. is op 2ó febn¡ari 1987 van start gegaan. De rærþroep heeft op 23 aprí1
1987 geadviseerd or¡er de richtlijnen. Deze zíjn op 4 juni 1987 vastgesteld. Op 22 oktober l9B7 begon
de toetsÍngsfase ¡ret de openbaarrnaking van het MER.
De Cc¡nnnissÍe bracht op l8 decønber van hetzelfde jaar haar toetsÍngsadvies uit orrer het Mm. Daarí¡
stelde de Cc¡rmissíe, dat de te beschoL¡c¡en alternatieven voor het voorneren niet gelijkwaardíg aan
het voorne¡¡en rvaren beschreven in het MER. Het gíng hierbij cm het, zogeheten dagrecreatíef alterna-
tíef - dat varn¡it de gørnente Venl¡¡izen naar voren was gekcnen -, crn het ¡reest ¡nilÍeu-vriendelÍjke
alternatief en crn varÍanten rÞt verschillende breedte ín de waterstrook tussen eiland en vasteland.
ook had ze kanttekeningen biJ voorspelde effecten van het voorneflÞn, onder andere op de oppewlakte-
waterkvmliteit. De Cc¡rmissie gaf ín haar advies het bevoegd gezag in wenæging cm tæt, neest rnilieu-
vríerdelijke alternatief nader uit te værken.
op 7 aprÍl 1988 besloot de gørnenteraad van Stede Broec cm geen nader onderzoek te verrichten nBt
betrelddng tot de conclusíes van het. MER, on het, ¡rerendeel va¡r de íngediende bezr¡aarschriften tegen
het ontwerp-bestønnÍngsplan ontvankelijk en gegrond te verklaren en crn níet or¡er te gaan tot vast-
ste1lÍng van het bestanningsplan.
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SanBnstelli¡e van de rærkgroep:
À.P.H.M. Boor¡r¡an te Brunssun
dr. ír. A.J. Flach te Oven¡een

dr. ír. J. Iæentvaar te lælystad (adviseur)
drs. J. Rooth te Utrecht (advíseur)
ir. J.J. Vínjé te Enreloord
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter)

Secretaris van de !Èrkqro€p: drs. H. lfuisnan (ín de voororrerlegfase) en drs. M. Odijk (ín de toets-
íngsfase)

(beton- en netse I zard ) l.Ioord-Brabant ll 9)

Inítíatiefnener Ccdeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Bevoegd gezag: Provj¡rcíale Staten van Noord-Brabant.

Besluít: vaststelling van het ontgrondingenplan voo;: t}et.:.'4.- en ¡retselzand, net nane waar dít plan

¡.tr"f*itrg treeft op de aanwijzíng van de toekcnstige zarrciwi-ruríngslocatie(s).

Activíteit: Ten behoeve van de landelijke voorzíening voor de lange termijn - de periode 1989 tot en

t*t 1998 - heeft de prwincie Noord-Brabant een taakstellíry op zÍch gencnen van ca. 22 miljoen ton
beton- en netselzand.
Híen¡oor dienen op maxirnaal 5 lqû van groot vaarwater, één of neerdere gebieden van te zarren 200 à

220 ha gevonden te worden waar de zandwinring kan plaatsvilden. Een eerste globale selectíe op basis

van geologíscte voorkc¡rens en harde belanneringen had een globale aarduiding van het studíegebied
opgeleverd. Een tweede afbakening net beLnrlp v¿m een m"¡lti-criteria analyse leverde víjf gebíeden

op. In het. MER zullen, naast locatíe-alternatieven, ook uítvoeringsalternatieven en de verschíllerde

nngelijk¡eden voor de eÍndbestenrnílg van de te creëren plas worden vergeleken op de respectíevelijke
mi1íeu-gevolgen.

Stand van zaken: De m.e.r. is oP I septønber 1986 van start gegaan. De r,ærþroep van de Cc¡rmissÍe

heeft op 27 oktober 198ó geadvíseerd over de rlchtlÍjnen. De richtlijnen zijn op I september 1987

vastgesteld en kc¡ren Ín hoofdlijnen overeen nÊt het advíes van de Ccnmissíe. Tegelíjk ret het vast-

stell.en van de richtlíjnen hebben Ccdeputeerde Staten'
potent íë le wingebíeden aange\À¿Ezen' v¡aarbíruren zeven

overleg n¡et de betroklcen gøreenten is er debet aan dat
na de start van de m.e.r.-procedure zÍjn vastgesteld.

na overleg net de betroldren gerneenten, vler
locatíe-alternatieven in aarnerkíng kcrBn' Ìþt
de ríchtlijnen níet vijf, rnaar twaalf maanden

SanBnstellíng van de værkgroep:
ir. I{. Craner te }Joubrugge

ír. H. Dijkstra te Zetten
drs. R.H. I(e¡nrers te Rhenen (adviseur)
prof . ír. H.P.S. van lot¡¡izen te lfuiden
!I.A.S. va¡¡ Meel te Zwol1e
prof. dr. J.I.S. Zor¡reveld te Zeist (voorzitter)

SecretarÍs van de særksroeo: drs. H. lfuísnan , geassisteerd door drs. R. Klerks.
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uitbreíding l¡chthaven (r20)

Initiatiefnener: N.V. r rrchthaven Zuid-Límhrg

Bevoe.gd gezag: Minister van verkeer en lfaterstaat in overeensterrni¡g ræt de Miníster van vorkshuÍs-vesting, Rrínrtelijke OrdenÍng en Milieubeteer

Besruít: wíjziging van de aanwÍjzÍng van het vriegveld Beek (ook genoemd Maastricht Airport ofI¡chthaven zuid-Límhrg) op grond van de l¡rchtvaarrwet, artikeJ. ra v* ¡0.

Actíviteit: Ter ont¡vÍkkelÍng van het vIíegveld als belangrijk regionaal vrachtcentn¡n en ars knoop-p:nt Ín de er'pressgoederen- en pakketpostrnart¡;t. wil de initiãtiefnener een nÍeu¡e start-/landíngsdanÍÞt een lengte van 3500 m aanleggen en gebruiken, gelegen ín de richtÍng o7g.-25g" ¡,r, de zogeheten
Oost-væstbaan.
Àtraast de feitelÍjke aanleg van deze baan en het gebruík ervan wil de ÍnitiatÍefnener een bedríjven-terreín aanleggen. De vemachtirg ís dat de Oost-v,¡estbaan extra bedrÍjvígheid aantrekt en dat ook deínfrastructr¡ur zal ¡nceten v¡orden herzíen.
Doonlat bíj de aanreg van de baan en het bedrijventerrein grond aan het (nu agrarísch) gebruÍk lordtonttrokken, is een aanpassÍngsínrichtÍng voorzien.
Een ccnplicatíe ín de procedure vornÞn de feiten, dat
' het tnrÍdige lrrchtvaartterrein nog niet is voorzÍen van een geluidzone, zoals artÍkel 25 van deI¡¡chtvaarbret, voorschrij ft ;
' het bevoegd gezag, vooruftlopend op de aanleg en het gebnrÍk van de oost-q¡estbaan, toêstenmingbeeft gegeven cnr het aantal nachtvlr¡chten uit te breiden.

stan4 va¡r zat¡çn m.e.r.: lila een eerste bekenúnakíng door de Rijksluchtvaartdíenst op 26 mei 1gg6,v¡aarín lænl uitgegaan v¿m een aangepaste m.e,r.-procedure, rærd ín bæede j¡stantíe gekozen voor een(vríjr¡el) norrnale m.e.r.-Procedure. Dit rr,erd op 13 juni tóao bkenagemaakt, in de staat,scourant enandere dagbladen' rn deze bekendmakíng q¡erd de status van enkele rapporten, die vorgens de eerrcerebekerÉnakíng te zar¡en hêt MER zouden vorlûsn, gewijzigd en rrencen de troorzittingen, díe aanvankelíjkbedoeld ltaren ter beoordeling van dat MER, omgezet ín ínspraakbijeenkcnsten ten behoeve van derichtLíjnen van een nÍer.nr, nq3 op te stellen MER.
De op 25 febn¡ari 1986 door de vorer opgestelde 'Aanfutelingen voor de in\øtd van ,rlt MER oostqest-baan ludttJuven zuid-Limbrg' kregen in de nieuc¡e opzet de "t"trr" van een richtJ.ijnenadvies. DerichtliJnen werden op 2l augustus 1986 vastgesleld, ¡rBt uitzonderíng van het prnt geruidhínder.Aanvu[Íng op dít pturt en de cnvang van het studiegebied rærden op 20 norranber fggb vastgesteld inde vorm van aanvullende richtlíjnen. Het MER werd op 29 april l9B7 bekerdgeûEakt,, nadat het Íneerste í¡stantie door het bevoegd Sezag htas tenrggegeven aan de I¡¡chthaven ã¡Íd-Lin¡hrrg voor aanvr¡l-1íng' op 7 ju1Í 1987 vonden hoorzittingen plaats te Nuth en Beek. De conrnissie bracht haartoetsingsadvies uÍt op I septønber 1987. Daarin stelde de ccnmissie dat het MER níet voldoet aan deeisen, díe aan m'e.r. a1s tnrlpniddel voor de besluitvorming gesteJ.d nngen rrrcrden. Me¡ nare sct¡oothet' MER tekort Ín de voorspelling van de rrærkelÍJke geluidhÍnãer voor de betrokken qmpnenden en debehandelíng van de geohydrologísche effecten. tiet toetsingsadvies en de kritische oprerkingen uit deinspraak tebben het bevoegd gez¡g doen beslissen een 'Ì,Ider Rap¡nrtn op te stellen. op 19 februari1988 werd het 'Il¿der Rapport naar aanleiding van het, dviesïan ae canmÍssie voor de m.e.r. inzakeIæt MER, bekendganaakt. op 10 nraarl 1988 lærd een openbare zitting gehouden te schÍ¡nrert. vewolgensbracht op 22 april 1988 de Con¡níssie haar toetsÍngsadvies uÍt or¡er het, ,IVader Rapportt,. Daarinconclr¡deerde zÍj dat lwt 'Nder Rapport't we1Ísr¡aar v¡eLkcne aanrnrllíngen bevat op het MER, rnaar opeen aantal punten nog niet díe informatie presenteert, díe voor een verantr,rcorde besruitvormingonontbeerlÍjk is. Het betrof nnt nanÞ de geluÍdhinder b¡Íten de 35 IG contqrr en de getuidhinder a1sgevolg van de geplande nachtvlt¡chten. Bij wijze van uÍtzonderíng besloot ¿e cc¡rmiss:.e de gevraagde

gegeverìs zelf te verzanelen. Dít gebeurde in een opdracht aan de Technisch physísche DÍenst rNo-TI{.
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De resultaten van dít eigen onderzoek werden op 30 jtni 1988 als bijlage 6 bíj het toetsingsadvies
over bet 'Nder Rap¡nrtil aangeboden aan het bevoegd ge"ag.
frrníddels t¡adden de besprekingen r¡et België en Duitsland over het gebruik v¿¡n een uitgebreide h¡cht-
haven ã¡id-Ljmh¡rg en de betekenís daawan voor het gebruik van de luchtrui¡r¡testnrctr¡¡r níet tot tet
voor het bevoegde geTeg geværìste resultaat geleid. Dit noopte de ínitíatíefnener r¡a te denken or¡er
een ander gebruÍk van de geplande oost¡æstbaan, $/aarover ¡rre1 net de h¡rrlarden or¡ereenste¡nning zou
kunnen worden bqreikt,. Uit een door de Mjnister van Verkeer en llaterstaat gevraagd advÍes van de
Raad van State (8e en 9e afdeling) d.d. 23 augustus f988 blijkt dat voor de besluitvorming over dít
aangepaste gebruÍk van de oostçrestbaan een nier¡u MER zal Íþeten rrrcrden opgesteld. tbt tnridige MER en
bet tNder Rapport.t'bieden daarvoor nanelijk onvoldoende basís. Verder onderschrijft de Raad van
State de o¡nrerkíngen van de Ccnmissíe over de geluidhinder h¡iten de 35 Ke contcn¡r en de hí¡rder als
gevolg van de geplande nachtvLrrchten.
Aân het eÍnde van 1988 was nog geen dattrn aangegeven \¡/aarop het. niet¡¡,re MER openbaar genraakb zal v¡or-
den.

SanensteLlínB van de lærkgroep:
dr. J.H. Ette¡r¡a te ê¡rsterdam
dr. ir. J. ¡tceks te lJageningen
Ír. G.J. Klei¡l¡oonte van Os te Schiedam
dr. H. Nieboer te l.Iootdorp
ír. K.A.A. van der Spek te Arersfoort
dr. F.P.C.L. Tor¡naer te It¡orn
ír. A.J.A. Taat te Oegstgeest
drs. H.G. O.nûerkerk te Etn¡en (voorzitter)

Bij het opstellen van de aanbevelingen was Ín plaats van ir. Zaat, mr. ir. A.H. Vítters te rs-
Gravenhage betrol¡û<en. Deze laatste destundíge heeft zích echter uit de rcrþroep tenrggetrokken toen
zijn værþever r¡erd betrokken bíj de uitbreÍdingsprannen van het vliegveld.

Secretaríaat van de çerllgroep:
' drs. M. Odíjk (tijdens de opstellirrg van de aanbevelÍngen voor de í¡rhcn¡d van het MER) í¡ 1986. ír. R. Rense (tiJdens de toetsing van het Mm.) in f9g7
. G.I{.F. Itrerngreen (tijdens de toetsÍng van Lret, ,Nder Rappr-t") i¡ lgg8
. drs. J.J. SchoLten (tÍjdens de rapportage cr¡er tret Onderzoek door de Tectunisch PhysÍsche Dienst

]I'ÞIH) in 1988

Mí1íeu- luchtscheidines installatÍe en ÍEnsst-åt lon te Vílsteren (Ge¡æente ûræn)
(r21)

Inít.iatíefne¡¡er : N. V. Nederlandse Gasuníe.

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS OveriJssel), het Zuiveringschap
I{est-Overijssel, de geÍÞente Qnren.

Besluiten: Vergunningverlening volgens de llet inzake de h¡chtverontreinígÍng, de Ìfet verontreíníging
oppervlaktewater, HÍndervlet, ltet geluidhínder en de GrondwatenÉet. Tevens za,L l:r¡t bestarmíngsplan
van de gøreente Qrr¡en n¡ceten worden gewÍjzígd.

Actívít'eÍt: De Gastrnie is van plan bet ccnpressorstatÍon ûnren uÍt te breiden Ítet een lt¡chtschei-
dir¡gs- en nrengínstallatÍe voor de winnír¡g van stÍkstof en menging met hoogcalorisch aardgas tot
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aardgas van trSlochteren-kcraliteitrr. ¡lat gas net afwijkende sanenstelling, dat ret stikstof dient te
rrcrden gerengd, ís afkocstig van verschillende velden op de Noordzee en het Noorden en Oosten van
het land. Met het project, is ook de nengÍry beoogd van aardgas dat vanaf 1987 zaI r¡orden gel.everd
door de ontzwavelíngsínstallatie van de Nederlandse Aardolíe !4aatschappij j¡ Elnren.

St,and van zaken m.e.r.: llet betreft geen milieu-effectrapportage volgens de procedrrele en ínhcnrde-
lijke vereisten van de !úêt. 1{e1 heeft de Vûrer aanbevelingen voor de inhoud van het mílíeu-ín-
vloedenrapport uítgebracht aan GS ûrerijssel op 4 decenrber 1984. GS Overijssel heeft op 2 jamrarí
1985 deze aanbevelilgen vríjwel geheel r¡et enkele aanvullingen als ríchtlíjnen vastgesteld. De ver-
gunningenaanvraag geschiedde ín april 1985 en het milieu-jnvloedenrapport ¡r¡errl j¡ neí 1985 bekend-
gernaakt. De vergunningenaanvraag en het rnilieu-invloedenrapport lagen ter ínzage in meí en juni
1985. De tnorzÍttíng vond plaats op 2t jr:ni 1985. tlet toetsíngsadvies van de VC¡er werd uitgebracht
op 23 julÍ daarop. Op 5 novanber 1985 rærden de vergunnÍngen ingevolge de HÍnderræt, de ltet gel"uÍd-
hÍnder, de tJet inzåke de luchtverontreÍniging en de l.let verontreiníging oppewlalcte!¡ateren verleend
door Gedeprteerde Staten Overíjssel, respectievelijk het Zuiver5ngschap !{est-Overijssel. De vergun-
ning op grord van de Grond¡¡atenvet v¡erd verLeend op 22 apríl 198ó.
llet nengstation en de ltrchtscheidíngsinstallatie (fase 1) kwamen ín 1987 gereed en zÍjn bÍj de
Íngebruikname van de gasontzwavelíngsínstallatie van de MM in het najaar van 1988 ín volledig
bedríjf gekcrnen.

Tijdens de bcr¡¡ van de eerste fase zijn netingen verrícht aan de grondvaterstand Ín de ogevíng net
het oog op de banaling. Ook heeft overJ.eg plaats gevonden tussen de Ínítiatiefnesers en het landgoed
VÍlsteren B.V. over de rngelijke bernvloeding van de vegetatíe rondcrn het ccnpler< door de afgassen
van de luchtscheídíngsír¡stallatie.

Sa¡enstel1i¡s van de værkgroep:
drs. J.A. va¡r den Berg te ZeÍst,
ír. H.S. hrÍjtenhek te Deventer
dr. ing. A. von l,feíer te NiewrVennep
dr. J.tr. de $nidt te Egnþnd aan 7æe

dr. J. Spaarder te Bilthoven (voorzÍtter) |
Secretarís van de rærþroep: drs. J.J. Scholten.

Míl ieu-effectraooortape ooslas en van radio-actief afval (123)

InítÍatiefneíEr: Centrale Organisatie voor radio-actÍef Afval (COVRA) B.V.

Bevoegd gezag: MÍníster van Volkstn¡iwestirg, Rrinrtelijke OrdenÍng en Mi1íeubeheer, de Mínist,er van
Econcrnische 7aL<en, de Staat,ssecretaris van Sociale Z¡ken en Herþelegenlreid, de Staatssecretarís van
I{elzíJn, Volksgezondheid en C\rltr¡¡r voor de vergunning van de Kernenergiewet, de Minfster van
Verkeer en l{aterstaat voor de vergunning volgens de lJet verontreiniging oppervlaktewateren.

Besluit: Vergunníng volgens de Kernenergieræt, artil<el 15 en artikel 29 vær het. voorhanden hebben
van radioactieve stoffen, splíjtstoffen en ertsen en volgens de hlet verontreÍnigÍng oppenrlaktewa-
teren. Ardere bijkcrende besluíten betreffen een wijziging van bestørmÍngsplan a1s de gekozen 1o-
catÍe voor de opslag- en verr*erkíngsfacilíteit voor radio-actÍef afval strijdig is ¡ret het vlgerende
besternírysplan, alsrede een bor¡rweqgr:nning.

Actívíteit: Initiatiefne¡rer Ís voornenBns op één locatie een tijdelijke bovengrondse facilÍteit te
realiseren voor de opslag en venærking van alle soorten radío-actíef afval dat de kon¡ende 50-100
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jaar ín Nederland geproduceerd za1 rrorden. De faciliteit ís í¡ eerste í¡lstantie bedoeld ter ver-
vangíry van de tnrídíge ínterÍrropslag van laag- en míddelradio-actief afval te petten (gem. ZíJpe)
en voor de opslag van (nngelijk) uít het h¡itenland terugkerend lrcogradle-actíef afva1, dat ontstaat
na opærkíng van bestraalde splijtstofelenBnten van de bestaande kerncentrales Borssele en Dode-
waard. Daarnaast zq¡ de facíIÍteÍt ook geschikt npeten zíjn voor de opslag van afval van er¡entuele
nier¡¡e kerncentrales (tot een uitbreiding van het, kernenergíevernngen net @00 I't$trg) en tet afval dat
ontstaåt bij ontmantelÍng van de bestaande centrales.

Stand van zaken m.e.r.: ligt betreft een m.e.r. rngt een bijzonder (verlengde) procedure : opstelling
stappen (het zogenaarde locatie-onafhanketijken beoordelirg van het MER geschieden in verschillende

MER en het locatíe-gebonden MER). De m.e.r. gir€ op 25 rnaart 1985 van start rûet een bekerdmaking ín
de Staatscourant en enige andere dagbladen. De VQrer bracht haar advíes voor richtlíjnen voor de
inhqld va¡r het locatie-onafhankelijke MER uit op 24 nei i985. De richtlijnen voor het locatÍe-onaf-
hankelíjk MER lrerden vastgesteld ín ju1í 1985. rièt MER r.verd ín opdracht van OOVRA opgesteld door
l'llffN en Eco'plan, adviesh¡reaus te ê¡rsterdam en Arnhsn. Itet ¡¡erd begín novønber l9B5 Íngediend en op
12 november 1985 bekendgernaakb en ter visie gelegd tot 12 decenrber 1985. Iiet bevoegd gezqg belegde
geen openbare zittiry í¡ deze ínspraakronde. Qp 24 januari 1986 bracht de r&ner haar toetsíngsadvies
uít over het locatie-onafhankelijk Mm.. Dit advies bevatte tevens aanbevelíngen voor de ínhcuil van
het locatie-gebonden MB.. Op 24 jruri 1986 stelde het bevoegd gez¡g de richtlíjnen vast voor de in-
houd van het locatie-gebonden MER. Naast de m.e.r.-procedure bracht de Ccnmissie locatÍeketrze þslagfacílíteit radíe'actíef Afval (IOFRA) op I okLober 1985 een advíes uÍt aa¡r de Mí¡Íster van VRoM
over locaties díe uít bestr¡¡r1ijk en planologisch oogpunt geschíkt zorden zijn voor de faciliteit.
llet advíes van de Comissíe IOFRA verneldde dríe locaties, te \æten een locatie op het terrein van
het Industríe- en llavenschap Moerdijk op het grondgebíed van de g€nÞente Klt¡ndert en t\ree locatÍes
in de ganeente Borssele waan/an één locat,ie op het terrein van de N.V. Pæ,f. fn vervolg op het ad-
víes van de ConmíssÍe I,OFRA, het locatíe-onafhankelíjk MER en de beoordelíng daawan, besloot de
minister van rtRCM de voorlopige keuze van een locatie over te laten aan de ínitiatíefne¡rer. De ævRA
gaf daarop Ín juni 1986 aan een voorker¡r te hebben voor een vestigíng op het terrein van de N.V.
PZÞ'f bíJ Borssele. In het locatiegebonden MER lrcrden de drÍe locatíes behandeld. llet locatiegebonden
MER werd echter íngediend alleen net vergttrríngaanvragen ex KernenergÍeltæt en lfet verontreinígÍng
op'pewlaktelrateren voor de locatie op het terreín van de N.V. PZEM bij Borssele. De bekenôr¡akÍng van
het MER en de vergunningaanvragen vond plaats op l8 novanrber 1987. op l0 decanber L9B7 \.,trd een
hoorzitting belegd in HeÍnkenszand. tlet toetsingsadvies van de CcnmissÍe voor de m. e. r. werd uit,-
gebracht op 29 januari 1988. In het voorjaar van 1988 lqr¡å¡n j¡ de gøreente Borssele alsnog een dis-
cussÍe op 8ar¡g over de door @VRA gekozen locatÍe op het PÆM-terrejn. Dat leÍdde op verzoek van de
geneenteraad tot de uitvoering van een nader locatie-onderzoek ín Borssele, waar¿uut ook door de
Pror¡íncie en tet Rijk verd deelgencren. De net dit onderzoek belaste rcrþroep bracht op 3 mei l98g
rapport uit, aan de gaeenteraad. De conclusie van het rapporb dat een andere locatíe (84/B) op het
Flaven- en Irdustriegebied Sloe even goed of zelfs beter geschikt ís dan de pÆM-locatie r¡erd o\¡erge-
nofi¡en door de gemeenteraad. Daarop heeft. @\ßA te kennen gegeven te orrerrægen de reeds ingediende
vergunnÍngaanvragen voor de PÆM-locatie ín te treld<en en net nier¡æ vergunningsaanvragen te komen
voor de nier¡æ voorkeurslocatie van de gøreente op het terrejn van het llaven- en Indr.¡strieschap. De
opstellírg van níer¡æ vergunnÍngaanvragen houden de opstelling v¿ux een nier¡rc MER in. Met het oog op
dit nieuwe MER werd de Ccr¡missÍe uitgenodígd aanbevelingen te geven voor aanvr¡llende ríchtlijnen.
Deze aanbevelÍngen værden door de Ccnmíssie uitgebracht op 30 septønber 1988 aan het bevoegd gezag.
De aanvullende richtlíjnen værden vastgesteld eind noveniber 1988. llet níer¡væ MER, zal worden bekend-
gannakb te zãæn r¡et de níet¡lre vergunningaanvragen ín januarí 1989. De nieuwe procedure heeft een
verlenging van de ínterínropslag in Zíjpe tot gevolg.

Saænste[ine van de ¡rærkgroep:
prof. dr. K. Alrar¡d te Berlijn (advíseur tijdens vooroverlegfase v¿ut het locatíe-onafhankelíjk MER)
dr. E.F. Blold<er te Rotterdam

Bijlage ó, p. 19



Ír. C.J. Ifuyskens te Dcnnelen
prof. dr. J. Kcn¡na¡der¡r te GronÍngen (vooroverlegfase en toetsÍng locatie-onafturikelijk MER)

dr. R. SchiLt te HÍlversun
ir. R.G. SctËlvinck te Beqgen (adviseur)
prof. dr. C.ll. Stortenbeker te Arnhern
dr. C.A.J. Vlek te 0nnen
prof. mr. J. Ilessel te Noorúuijk
drs. H.G. Ou¡erkerk te Etnren (voorzitter tijdens toetsi¡g locatie-onafbânkelijk en locatie-gebondên
MERren)

dr. J. Spaanter te Bilthoven (voorzitter tijdens vooroverlegfase van het locatíe-onafbankelijk l'ffi.)Ï

Secretaris van de werkgroep: drs. J.J. Scholten, geassisteerd door ír. R. Rense tíjdens de voor-
orrerlegfase van tæt locatíe-onafhar¡kef ijk MER..

Mí I íeu-ef f ectrâpporÈase lrrchtt¡aven Eelde (125)

Tnitiatíefne¡r¡gr: N.V. I¡æhthaven Eelde.

Bevoegd gezag: Miníster van Verkeer en l{aterstaat in wereenstenming net de Mí¡ister van Vol,kstn¡is-
vesting, Rrftutelijke Ordening en Mi1ieubeheer.

Besluit: wÍjzíging van de aanwijzÍng van het vliegveld Eelde op grond van de l¡¡chtvaartræt (artíkel
18 tot en nÞt artíke1 30).

Activiteít: In het kader van het stjm¡leren van de regíonale ontwíkkeling van het noorden des Lands

is de i¡itiatíefnener voorneû¡ens het gebruÍk van de Lrrchthaven Eelde te ÍntensÍveren. Híen¡oor ís de

verlengíng var¡ baa¡r 05-23 fn zuióæstelijke richtÍ-ng van 1800 m tot 2500 m een essentíeel onderdeel.
Naast de baanverlenging vprdt een aantal voorzÍenÍngen en rnaatregelen noodzakelíjk geacht ín verband
met het gebnrÍ* van de geintensÍvee¡rie lrrchthaven door grotere vlíegtuígen en drfs grotere aa¡rtallen
passagíers en hoeveelheden vracht.

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. Ís op 20 n¡ei 1985 van start gegaan n¡et de ter vÍsíe leggíng van

een i¡for¡natienota or¡er de voorgencrnen activíteit. De bekend¡nakíng in de Staatscourant en andere
dagbladen vond pl.aats op 3l nei 1985. De VGrer bracht haar advies voor de richtlijnen voor het MER

uit op 15 juli 1985. De richtlíjnen værden vastgesteld op 2l augustus 1985. Het MER was in 1986 in
grote lijnen al gereed maar ¡¡erd uítejndelijk pas op 25 septønber 1987 bekendgønaakt. De hoorzít-
tíngen vorden plaats op l0 norzønber L987 in Vries en op 12 nor¡ernber 1987 op de l¡¡chthaven Eelde. De

Conmissíe voor de m.e.r. bracht op 16 februari haar toetsíngsadvÍes uít. Uit het advies kcn¡t naar
voren dat het MER een goed leesbaar en overzichtelijk rapport is. Helaas Íioest de Corrnissie con-
stateren dat geLuidhinder en de cnnrang van het vlíegverkeer onvoldoende zijn behandeld: vooral de

geluidsbelastÍngen en de effecten bij lagere waarden dan 35 Ke en bij de n¡axírmle geluidsníveaurs.
De Rijksluchtvaartdienst, heeft op verzoek van de Ccnmíssie een correctie op het MER uitgebracht. llet
MER bledt te zanen r¡¡et deze correctie redelfjk voldoende informatie voor het beoordelen van de

mílieu-gevolgen. Voor enkele aspecten is echter een nadere uitverkíng 'r,enselÍjk. Dít is door de

Cc¡rmissÍe Ín haar advies aangegeven.
IIet MER Ís door de initiatíefner¡er afgestend op de voorgencnen baanverlenging en de Ín het Bedrijfs-
pLan van de lrrchthaven aangegeven intensiverÍng van het vliegverkeer en de daarmee sarenhangende
geluídscontouren. llet ontværp-besluit over de aanwijzí-ng betreft echter ook het vaststellen van de

zoneríngscontcur volgens het Structur¡rscherna Burgerluchtvaartterreinen. Deze contour blijkt veel

Bijlage 6, p. 20



ñ¡jÍÞr te zíjn dan de genoende geluidscontouren, waardoor veel verdergaander ontwil'J<elíngen nngelÍjk
zcn¡den rrcrden geÍraakt.
De Cqrmissie meent dat het MER onvoldoende í¡forn¡atie bíedt cm een beslíssíng daarorrer te order-
bdrcÞn. llar¡neer het bevoegd gezag naast het nenen van het besluít,, waanroor het MER is opgesteld,
tevens een besluit or¡er de zoneríngscontq¡r zou nettÞn, dient het MER naar de nening van de Cc¡r¡ris-
síe, eerst te lrcrden aangevuld.
De besluítvormíng orrer de aanwijzíng v¡ordt door de overheíd aangehouden ín afwachtíng van een ver-
dere econc¡nÍsche onderbcuwing van de pJ.annen door de NV l¡chthaven Eelde.

Sarenstelling van de verkgroep:
prof. ir. L.J. Brasser te De Lier
dr. ir. J. I¡oeks te VagenÍngen
ír. I{. KleÍn te l¡ctre¡n
I^I.A.S. van Meel te Zv¡olle
mr. ing. A.H. Vitters te rs-Gravenhage (adviseur)
prof. ír. J. Volm¡ller te Dríebergen
prof. dr. J.D. van der l,laals te tlaren
drs. H.G. û¡iærkerk te Enren (voorzltter)

Secretaris van de rrrerkgroep: drs. A.Ìf.J. van Schaik (tot Uegi¡ jrmi 1985), daarna ir. R. Rense

Toetsi¡e rrZr.sanrenfassende ûr¡æ ltur¡terstrctn¡ne a¡n Dollartt¡afen projekt EMenn (12ó)

InítÍatíefnener voor het van het ù¡itse rnilieu-rapoort : Deelstaatregeríng van Nedersaksen.

Bevoegd gezag: Regerírrg en parlenent van de Bondsrepr.rbliek D¡ítsla¡rd.

Besluit: goedkeurÍng van het Salrerurerkíngwerdrag Eens-Dollard en beschÍlbaar stellen va¡r kredieten
voor de bcrs van de Dollardhaven.

fnitíatiefnener voor de toets ing van het mj.lieu-rappor!. als ware arbíkel 7 van de EF-ríchtllin in-
zake de mí1 van kracht. : Mí¡íster van Volkstn¡iwestirg, Rrínrbelijke Ordeníng en
Milieubeheer

Activiteit: Het Dollardhavenproject beoogt i¡ eerste aanleg vermíndering van het baggenærk cnrde
toegang van de EMerhaven op díepte te houden. Een tweede reden voor de plannen ís gelegen Ín het
scheppen van gunstíge voorwaarden voor de regíona1e ontwíkJceling en een denCe tenslotte ís de ver-
vangíng van de cn¡de zeesluÍs. Aangezien deze rrærken plaats zouden vinden op tbetwÍst gebiedr en
hien¡oor volgens het Nederlandse standpunt het Esrs-Dollardverdrag uit 1960 ontoereíIer¡d was, is een
aanvullerd verdrag opgesteld, dat in 1984 ís ondertekend door de Nederlandse en l{est,-Duitse re-
geringen. Ten behoeve van de ratíficatíe van dit verdrag in de Bondsdag is Ín opdracht van de deel-
staat l.Iedersaksen de 'Zusanrertfassende Ihwelttnterwchung ørn bllarttnfenprojekt Men, opgesteld.
Op 14 november 1985 rrrerd het Sa¡renv¡erkíngwerdrag door de Bondsdag en op 20 decenrber van hetzelfde
jaar door de Bondsraad goedgekeurd. Na overleg tussen de betrokken mi¡i.steries ín beíde landen is
het mílíeu-rapport ter hand gesteld van de Nederlandse regerÍng ten behoeve van de eerder genoørde
consultatieprocedr¡re. lþt mÍlieu-rapport, ís daarnaast, tezanen ¡r¡et het toetsÍngsadvies van de Cqn-
míssie toegezonden aan de Î¡rgede lGner ¡ret het oog op de ratiflcatieprocedr.rre van het verdrag.
tlet Dollardhavenproject bestaat uit de afsluiting van het &nder Vaarwater en de bouw van twee
sluízen, lraardoor een negen lcn J.ange, getÍjvrije haven ontstaat en een cnrleidíng van de Eers door de
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DoLLard va¡r 21 lcn lengte voor het scheepvaartverkeer naar de boven-Eems. Door de berging van de
vrijkaærde baggerlreveelheden en de nier¡re Earcanleidíng gaaÈ ca. 800 ba wadoppewlak verloren.

Stand van za7<en: De toets Íngsprocedure van het D¡ítse mi1íeu-rapport is 2l oktober 1985 van start
gegaan en op ll februari 1986 is het advies aan de Mjnister van Volkstn¡isvesting, R.rinrbelijke Orde-
níng en MíIízubeheer uÍtgebracht. Op 14 augustus 1986 verzocht de Mínister van \¡RCM de Ccrmíssie om

een reactie op het ccÍrentaar op het toetsing,advies dat van de ù¡itse opstellers va¡r het míJ.ieu-ra¡
porf *erd ontvargen. 0p 19 augustr¡s van hetzelfde jaar rverd dít nader advies, getíteld 'Reactie op
de Stellr.xtgnalnc zmPrlÊbricht' , aan de Mj¡ister uitgebracht. Als bíJlage bij de Nota naar aan-
leidittgvan tlet efuñversTag 'v¡erd de rreactíer op l8 novønber 1986 aan de llæede IGner toegezonden.
In de BRD stagneerb de besluitvorming over het project. De Minister van Financiën va¡¡ de Bondsrege-
ríng heeft zich ín het 'Sacl¡sta¡dsbericht ztm bllarthafen ' dat aan de Bondsdag ís toegezonden kri-
tísch uítgelaten over het project en híen¡oor op de neerjarenbegroting tot 1990 geen gelden gereser-
veerd. In de Bordsdag ís Í¡ nover¡rber 1987 een r¡ptie aanvaard waarin cm een (níeuwe) I'ÍER ín de zin
van de EG-richtlijn vorTdt gevraagd. fn Nederland heeft de T\æede lGner op 24 febn:æ.ri 1987 het sa-
nernærkingsrerdrag aangenaren. De Eerste lGner heeft het sanBnwerkingwerdrag in betrandeling.

Sar¡gnste[íne van de rrærkgroep:
prof. dr. fr. E.ll. Bijker te l4aassluis
dr. F. Colijn te Groningen
ir. J.C.H. Drost te llellevoetsluis
dr. P. llagel te Llm¡lden
mr. drs. J.H. Jans te Groníngen (advíset¡r)
drs. J. Ituíjpers te Berkel en Rodenrijs
prof. dr. P. Níjkarp te l¿iden
prof. dr. J.H.J. Terwj¡rdt te Ler¡sden
prof. dr. ír. A. Verruljt te Zoeter¡reer (adviseur)
dr. H. Coten te Bilttpr¡en (voorzitter, na ¡rei 1986) I
dr. J. Spaarder te BÍLtt¡or¡en (voorzitter, tot nei 1986) |

Secretarls van de rrrerkgroep: drs, H. lfuisnan, daarbij geassÍsteenl door drs. R. Klerks en 1r. R.I.
Seijffers.

Toetsíng va¡¡ het evalt¡atíeraprpor¡ (HEX.,P) va¡r de ruÍlvert<ar¡elire l,felderslo (128)

fnítíatíefnener: níet van toepassírg

Bevoegd gezag: niet van toepassing

Besluit: níet van toepassing

Activiteit: De Cqr¡nÍssie m.e.r. heeft in het kader van de eval¡atie van de rverkÍngssfeer van de

m.e.r., een rol toebedeeld gekregen b1j de toetsing van evaluatÍe-rapporten van bepaalde landin-
richtingsproJecten. Hien¡ít voorbvloeíend zaL de Ccr¡missíe een aantal evah:atierapporten van Land-
ínrichtíngsproJecten toetsen. Hierin zr¡lLen de verschillende soorLen gebíeden (grote lardschapseen-
heden, tæest, waartlevolle beekdalen en neest belangríjke weidevogelgebíeden) vertegenwoordigd zÍjn.
A1s eerste project, díerde zich aan de Rr¡ilverkavelíng !,felderslo (N-Lí¡nh¡rg), waarvan het vooront-
werp-plan op 27 augr-rstus 198ó værd vastgesteld en het, bijbehorende evaluatierapport (HELP-rapport)
ín september 1986 verscheen.
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De Cqrmissie heeft het. HH,P-rapport "futha.delijk bezien in het 7ìcht van de critæia die daatvær in
Iæt kder van de m.e.r. ge7den", en bij de toetsing van het HtP-rapport de værkivijze van de m.e.r.-
procedure zor¡eel rngelijk benaderd.
Eén van de bÍjzondere aspecten bíj de beoordeling van het HElP-rapport [úe1ders1o Ís, dat vooraf geen
rÍchtlijnen ín het kader van de m.e.r. [2] waren vastgesteld, ¡eaaraan toetsÍrg kon plaatwÍrden. De

rærþroep teeft daarcrn als eerste activiteit een eigen toetsingskader opgesteld op basis van de al-
gernene richtlíjnen voor de í¡houd van een mí1íeu-effectrapport[3] en het vooronürrer¡plan n¡ilver-
kavelíng l,felderslo. DÍt toetsingskader geeft een Índicatie hoe richtlijnen voor de ínhoud van een
milieu-effectrapport van een landinrichtingsprocedure er uit hadden kulnen zien,
De algørene HElP-richtlijnen zijn door de Ccnmissie vergeleken net de richtlíjnen zoals deze bíj een
m.e.r. voor een landÍnrichtíngsproject zouden hebben gegolden. De Cqnnissíe heeft aan deze alganene
verschíllen tr¡ssen Hil,P en m.e,r. een aparte beschouwíng gewijd.

Stand van zaken: Het voorontwe rp-plan van de ruilverkavelíng Melderslo !¡eld op 27 augustus 198ó
vastgesteld en het bijbehorende evaluatÍerapport (HElP-rapport) verscheen ín september 1986. De

werkgroep Ís op 13 april 1987 begonnen met het opstellen van een íntern toetsingskader. Dit
toetsíngskader ¡¡erd op 17 juni besproken net de Landínríchtíngsdienst. Vervolgens werd het toets-
íngsraprport, sarengesteld. Concepten værden op l0 septenrber en 22 oklober 1987 besproken ¡ret de l¿nd-
ínrícht.Íngsdienst. Op 3 decen¡ber 1987 værd het Toetsingsrapport toegezonden aan de minister van
tårtdbousr en Vísserij.
llet ontlærp-pIan voor de ruilverkaveJ"Íng werd op 22 septønber 1988 door de Centrale landínrichtÍngs-
ccnmissie vastgesteld.

Salrenstellir¡g van de værkgroep:
ír. J.S. van Broektn¡ízen te Assen
ír. H.J. Colenbrander te Velp
prof. dr. ir. H.N. van Líer te Kesteren
dr. P.F.M. @an te l4ar¡rik
dr. J.Ih. de Snidt te figrrnnd aan Z,ee

ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekcrn
dr. A.A. de Veer te Rhenen
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzítter)

Secretarís van de riærkqroep : drs. H. lfuÍsnan, bijgestaan door drs. M. &ritent<arp.

Milieu-ef fectrapporlage eer¡teídsoefenterreín rDe ttraar I ( 129 )

fnít,íatiefnemer: Ministerie van Defensíe: Dienst Cæbouwen, I{erken en Terreinen, regío Noordì.leder-
land.

Bevoegd gezag: Staatssecretaris van Defensie.

Besluit: vaststellíng van het inrichtÍngsplan voor het eenheídsoefenterreín De Haar
besluiten betreffen Ín ieder geval de aanpassÍng van streeþlan en bestemníngsplan.

Bijkorende

2 Art. 4lo van de tlet alganene bepalingen rnilieuhygÍëne.
3 Art. 4lj van de Ìlet algørcne bepalingen milieulrygÍëne.
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Actívíteít: Initíatíefnecer Ís voorneû¡snsr op basís van het Structuurschema Milítaire Terreinen

-t41 

""" ""nheÍdsoefenterrein 
van ongeveer 250 ha ín te ríchten, te gebnrílen en te beleren in het

gebied De HaarÆåaghalen¡een op het grondgebied van de gøreenten Assen en Beílen. I{et eentæÍdsoefen-
terrein za,L æk gebnrikt \rþrden als overig oefenterrein.

Star¡d van zaken: De m.e.r. Ís op 19 januarÍ 1987 van start gegaan. De periode van inspraak liep tot
I ¡mart 1987. fþt, advies van de Cormissíe r.ærd uitgebracht op l8 rnaart 1987. De richtlijnen voor het
op te stellen MER zíjn op 1l juni van hetzelfde jaar vastgesteJ.d door tet bevoegd gezag.

SarenstelLí¡g van de rr,erkgroep
drs. G.J. Baaijens te Drivingeloo (adviseur)
prof. ír. C. BÍjkerk te Rhenen

dr. A.P. Grootjans te GronÍngen
kol. (b.d.) G.H. Hagen te Breda
prof. ir. P. Tidersn te Bennekcrn
dr. H. Coten te Bilttpr¡en (voorzÍtter)

SecretarÍs van de verkgroep: drs. H. lfuisnan.

Mi I íerref f ectramorta.ee centrale Niiehaskelloord nDe Doltentr. Frieslarrt (130)

InÍtíatÍefnener: @nbaar LÍchaam Afvalverwerking Friesland (OIAF)

Bevoegd Gezag: Gedepr.teerde Staten van Friesland

Besluit: Vergunning volgens de Afvalstoffenr¡et voor de inríchtíng en het gebruik van een afvalstort-
plaats op de locatie ttÐe blten" (gøreente Scharsterland) en vergr.rnning volgens de lfet verontreíni-
gírg oppewlaktewateren voor de lozíng van afvalwater.

Activíteit: OIAE ís va¡¡ plan voor de venrijderÍng van tnrishoudelijk afval c.a. en bq¡¡-- en sloo'paf-
va1 ín de provincie Fríesland een nier¡re centrale storbplaats in te ríchten op de locatie NÍjehaske-
Noord (De Dolten) in de geneente Scharsterland. De stortplaats zou gebruikt ¡rpeten rmrden voor het
storten van onven¡erkbare resídr¡en díe overblijven nâ toepassing van andere nethoden van vemijde-
ring: hergebrr.rik, ccnposteren en verbranden. tlet besluit tot, de selectie va¡r de locatÍe ilDe Doltenx
Ís tot stard gekcren voordat art. 4l van de l^Iahn van kracht werd; m.e.r. ís daarbij níet toegepast.
fn tpt orderhavige m.e.r. was de locatíekeuze níet neer aan de orde.

Stand van zaken: De m.e.r. is op 15 neí 1987 van star! gegaan. De període van inspraak liep tot I
julí 1987. 0p 17 juni 1987 rcrd een openbare inforrnatieavond gehouden te Jctrre. De Ccr¡rníssie bracht
haar advíes voor rlchtlíjnen voor het MEF. uít op 14 juli 1987.
llet College van Ccdeprteerde Staten stelde vewolgens de richtlíjnen vast op 13 ar:gustus 1987.
lbt m.e.r. is op 13 jturi 1988 gepublíceerd. De periode van inspraak líep tot 12 Julí. Op 4 julí værd
een orpenbare tnorzittfug gehorden. De Ccrmissie bracht haar toetsÍngsadvíes uit op 2ó augustus 1988.
fn dat advíes stelde de Ccnmissie zich op het standpurt dat het MER onvoldoende informatíe bevatte
om er een verantvporde besluÍtvorrnirrg op te hrnnen baseren. Naar aanleidÍng van het toetsingsadvies

4 Deel d, bLz. 51.
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hebben Gedeprteerde Staten van Fríesland besloten dat geen besluít za1 lrcrrlen genorr¡en voor en aleer
de voorgenq¡¡en activíteít, en het neest milieuvriendelÍjke alternatíef ín toereÍkende rnate a¡l1en
zíjn uítgeværlct en vergeleken.

Satrenstelline van de tærkgroep:
drs. J.A. va¡r den Berg te lZeist
ír. H. DÍjkstra te Zetten
dr. N.J.A. Groen te Zeíst
dr. I{. Joenje te lJagenÍngen
ír. E.J. llesu te Bennekcrn
ír. N.P.H.J. Roonda van Eíjsínga te Delft (vooroverlegfase)
ír. ll. Klein (toetsÍngsfase)
prof. dr. J.I.S. Zor¡neveld te Zeíst (voorzitter)

Secretaris van de værkgroep: G.F.!J llerngreen

MÍlieu-effectraooortase rí 57 op l.Ialcheren (l3t)

Initiatíefneû¡er: Directie Zeeland van Rijkswaterstaat voor de MÍnÍster van Verkeer en lÍaterstaat

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en }¡aterstaat

Besluít: BeslÍssing or¡er de rænselíjktreid van de aanleg van ríjkslleg 57 op l{alcheren en de vaststel-
lÍng van de projectnota.

Activiteít: ttret betreft de aanleg van het gedeelte van rijksweg 57 op lfalcheren tt¡ssen de Veerse Dam
en de 458 bíJ Middelburg. In het Structr.¡r"r.rscherna Verkeer en Ven¡oer 1981 en i¡ het RÍjksvegenplan
1984 Ís rijksræg 57 opgencnnn a1s onderdeel van het hoofdwegeruret,. Rijksræg 57 vormt de verbinding
tussen ríjkstæg 15 ter hoogte van Brielle en rijksweg 58 in de cngevirg van Middelhrrg. De openstel-
ling van het gedeelte van rijksweg 57 over de Oosterschelde stornrsloedkering aan het, eí¡de van 1987
heeft tot een verkeersstrocm op lrlalcheren geleid, die probløren gaat oproepen voor de capaciteit van
het provínciale vægennet tr¡ssen Vror:wenpolder en Middelh¡rg. Þ oplossíng wordt gezocht ín de venCe-
re aanleg van RÍjksreg 57 op l./alcheren.

Stand van zal<e¡¿ De m.e.r. ís op 3 novenrber 198ó gestar[ net een Raad van de llaterstaat procedure.
De perÍode van ínspraak liep tot 6 decernber 198ó. llet advies van de CÍe. m.e.r. r+erd uítgebracht op
12 janr:arÍ 1987. De richtlijnen voor het op te stellen MER werden vastgesteld op 6 februari 1987. In
de loop van 1988 lrerd een studíe uítgevoerd ten behoeve van de projectnotafi4ER waari¡ een groot aan-
tal alternatieven op hun milíeu-effecten wordt vergeleken o.a. net behulp van een m¡ltícritería-eva-
luatie. De projectnota/MER za1 Í¡ 1989 worden bekendgøraakt.

SarBnstell.í¡g van de r.rerkgroep;
ir. B.N. de Koning te Rhoon
prof. dr. ir. F.M. Maas te Breda
dr. íng. A. von I'leier te Nier.n'r Vennep
drs. J. I{. Stellíngærff te Boskoop
drs. J.A.J. Ven¡loet te Bennekcm
drs. G. va¡r l{írdr¡n te Wíjk bij Duurstede
prof. dr. J.I.S. Zor¡neveld te Zeist (voorzitter)
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Secretarís van de rærkgroep: drs. J.J. Scholten.

Mit ríiksree 16 bíí Rotterdan (132)

Inítiatíefnener: Directie Zuíd-Hrc1land van Rijkswaterstaat voor de Minister van Verkeer en l{ater-
staat

Bevoegd gezag: Mínister van Verkeer en llaterstaat,.

Besluit: vaststellfug van het tracé volgens de Raad van de ltaterstaat-procedure.

Actíviteít: llet Mínísterie van Verkeer en lJaterstaat gaat een sttrdíe verrichten naar de wenselíjk-
heid van een nÍeur¡ stuk van de Aló tussen het TerbregsepleÍn en Overschie in Rottenlam ter ont-
lastÍng van de noorrCtangent van de nrÍt ro¡rdcm Rotterda¡r¡ (A20).
De m.e.r. zal uit¡r¡cncen Ín de vaststellíng van het tracé. tlet project zal nngelíjk geccnbÍneerd wor-
den rnt het integraal plan Noordrand Rotterdanr, dat onder a¡rdere een ultbreidÍng en verplaatsÍng van
het vliegveld RotterrCar¡ beoogt.

Stand van zaken m.e.r.:
nuarí 1987 geadviseerd
projectnota, ¡ret daarín

SaÍenstelli¡e van de rærkgroep:
ir. G.J. fbij te Driebergen
ír. P. de Kiewit te Soest
ir. Ì{.4. Oosting te læídscherdar¡
drs. S.P. Tja11íngiÍ te Co¡da
díp1. fng. K.P. Vollner te Bodegraven
dr. H. Cohen te Bl1tt¡or¡en (voorzitter)

Secretarís van de : ir. R.I. Seíjffers.

De m.e.r. ís op 25 nove¡riber 198ó aangevangen. De ccnnrissÍe heeft op 15 ja-
orier de richtlljnen. De rÍchtlijnen zijn vastgesteld op 25 febnrari 19g7. De
opgencrren het MER, l<crnt nngelíjk in 1989 gereed.

Milíeu-effec olieho¡der¡de 7æ
133

Inítiat,iefnenpr: MÍnister van Econcrnísche Z¿l<en

Bevoegd gezag: de Minísters van Econcrniscte Zal<era Verkeer en I{aterstaat en Volktn¡íwestÍng, Rt¡j¡r¡te-
1íjke OnJeníng en MÍlíeubeheer.

Besluít: het stelLen van nadere regelen voor de lozingen van oliehoudende mengsels vanaf míjn-
bq¡rí¡stallaties op æe W grond van artilcel 49a van het Mijnregle¡rænt Continentaal plat, (rnrcp).

Activíteit.: Op 27 augustus 1987 Ís door de Míníster van Econcrnische Zaken de regeling inzake lo-
zÍrgen van olíehcn¡dende nengsels vanaf rnijnbouwinstallaties op zee afgekondigd. AanleidÍng voor deze
regelíng ¡pas de toenane van het gebruik van boorspoeling op olíebasis, gepaard gaande rtÊt een toena-
me van de J.ozing van oliehor¡dend boorgnris vanaf míjnbowínstallaties. Nadat gebeleken was dat j¡
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Ínternationaal overleg jrr het kader van tnt verdrag van Parijs geen o\rereens¡tenming kon worden be-reíkt over stríngente nonÞn heeft de Nederlandse regeríng besloten voor het. Nederlandse gedeelte
van het continentaal plat nornnn vast te stellen. Deze nornen betreffen zov¡el het t¡pe boorspoeling
in als het oliegehalte van het te lozen nengsel. De m.e,r.-procedure ís gestart, ten ãj¡de na te gaan
of de verwachte reductie van olielozÍngen als gevolg van deze regelÍng voldoende ís c¡n de verontrei-
nigíng van het zeen¡ílÍeu tot een aanvaardbaar níveau tenrg te dríngen.

Stand van Zaken: De m.e.r is op 22 jan:arí 1988 van start gegaan. op rl februari is een Ínforma-
tieavond belegd. De werþroep van de Ccnmissie heeft op 8 roaart lggg geadvÍseerd or¡er de ríchtlÍj-
nen. De richtlíjnen zijn op ló jrurí
gezag vertegenrcorrCigt, en op 2l juní
tlrat MER rærdt ei¡d 1989 vervacht.

1988 vastgesteld door een stttr¡t€roep dÍe ín de procedure bevoegd
ter kennís gebracht van de ínítiatiefnesrer.

Sanenstel 1 íng rrerkgroep :

dr. J.P. Boon te Den Burg (Te¡al) (advÍseur)
dr. P. llagel te Llrnriden
Mr. A.H. IJlstra te Utrecht (adviseur)
dr. H.J. Li¡debocrn te Den Burg
ir. J.J. van der rr'irurst de Vríes, te Aerdenhout (advíseur)
ír. K.H. Veldtnris te l{assenaar (voorzitter)

Secretaris van de l,ærkgroep: drs. H. tfuignan

Storten van ã¡Íd-Hollands ín de Slufter (134)

Inítiatíefnener: c;e¡reente Rotterdam en de dÍrectie Benedenrivíerengebied van Rijkswaterstaat,

ÞeYoegd gezag: Minister van verkeer en ltaterstaat en de Miníster van volkstn¡iwestÍng, RrirutelíJke
orrceníng en Milieubeheer. ccdeputeenle staten van Zuíd-Horland treden op als coördinerende ínstan-tie.

Besluíten: vergunningverleníngen ingevolge de l.tet verontreinígíng oppewraktewateren en de Afval-
stoffen¡ret.

4ctíviteit: FIet voornenBn crn zuíveríngsslíb uít de Províncíe Zuid-Holland ín de Sluft,er te stortenís bedoeld als tijdelijke nraatregel totdat een defi¡itieve verwijderÍngsrethode voor het Zuíd-Hol-
landse zuíveringsslib operatÍoneel kan ¡¡orden ganaakt. De besluítvorrning daarover rrordt Ín het kadervan de opstelling van het zuíverÍngsslibplan voorbereid net betnrlp van m.e.r. De probreørstellingstaat in het licht van tæt oorspronkelijke besluit de I'Grootschalige locatie voor ie berging van
baggerspecíe (De slufter)rr uítsluitend te gebruiken voor het storten van verontreÍnÍgde baggerspecie(102), het i¡ voorbereiding zijnde zuÍveringsslibplan, alsrede van een in november l9g7 gesroten
Convenant tussen de Staat der Nederlanden, Gedeputeerde Staten van ZuÍd-fú¡lla¡rd en de betrokken tcwa-liteitsbeheerders. rn het Conver¡ant Ís een inspanningwerplichting vastgelegd tot het treffen vanvoorzieningen waardoor het storten van zuiveringsslíb in de Slufter orr". 

"r,k"l" 
jaren 1æer kan wor-

den gestaakt. Ten ejnde het storten van zuiverÍngsslib jn de Slufter nogelijk te lauuren maken dienende oorspronkelijke vergururingen ingevolge de Afvalstoffenræt, en de lJet veróntreiníging oppenrlakte-
hTateren te v¡orden gewijzigd.
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Stand van zaken: de m.e.r. -procdl¡re ís gestart op 11 februari 1988 net de openbare beken&nakÍlg van
het voorne¡r¡en. De Ccnmissie bracht op ll april 1988 haar advíes voor richtlíjnen uít. De ríchtlijnen
s¡erden vastgesteJ.d op 4 rni 1988.

SanenstellÍng van de rærkgroep:
rrv. ír. L.E. D¡¡oort-van Engers te Afi¡ersfoort
rrr. prof.dr. E.N.G. Joosse-van Danne te Nederhorst ten Berg
prof.dr. J.H.J. Tenyírdt te Iæusden
drs, H.G. O,¡ærþrk te Elnr¡sn (voorzÍtter)

Secretarís van de rircrkgroep: drs. J.J. Scholten

Mil leu-ef f ectraooortase Hem,æs-8 kolencentrale te A¡¡stenCan (135)

InitiatiefnefiÞr: College van Burgareester en v¡ethouders van A¡sterrCam.

Bevoegd gezag: Gedepr.teerde Staten va¡r Noord-lblland en de Miníster van Verkeer en l{aterstaat.

Besluít: vergunnÍngverlening Íngevolge de Hinden¡et, Ilet ínzake luchtverontreínigírg, lüet geluidhÍn-
der en tlet verontreínigi¡g oppenrlaklerrateren.

ActívÍteít: Uitbreidíng van de llarurægcentrale te êmsterdam ret een kolengestookte wannLe/kracht-een-
heid ¡ret een venþgen van 600 I'ÍSJ elektrisch. Qp grond van het Structr¡¡rschema elektrÍciteitsvoor-
zÍeníng is in het Electríciteitsplan 1987-1996 van de N.V. m het. besluít gencnen o\rer een nieu,rc
koler¡eenheid van 600 l"l$J op de lknregcentrale, net als tvæede bra¡¡dstof aardgas, die gereed díent te
zijn o'p I ju1í 1994.

Stand van zal<en¿ Op 2ó juri 1987 ís door Gedeputeerde Staten t.b.v. de besluitvorming over de ver-
gunníngverleníng voor de Hatæg-8 de m.e.r.-procedure gestart. De rrerþroep van de C,cnmíssíe m.e.r.
heeft op 2l ar:gusttrs geadviseerd or¡er de rtchtlÍjnen voor de inlþud van t¡et MER. De rÍcht,lijnen rcr-
den op 25 septernber door bevoegd gezag vastgesteld. Op ll ¡rei 1988 rrærd het, MER te za¡ren ¡¡¡gt de ver-
gunníngaarlragen bekendganaakt. Op I juni va¡r hetzelfde jaar rærd een troorzitting belegd. De Ccnmis-
sie bracht op 14 juli 1988 advies uít aan Ccdeprteerde Staten van Noord-tl¡llard. De streklcing van
het advíes luidde dat het MER, net uÍtzonderíng van de koelwateæroblematiek, een goed beeld van de
mílieu-gevolgen van de bcn¡¡ van de centrale geeft en daarrBe een goede basis r¡oor de besluitvonning
\ronrrb.

De koelwatercapacíteÍt. rrcrdt in het MER berekend voor een beperkt aantal bedriJfstrren voor de gas-
gestookbe Eenheid 7 en volLast voor de nier¡¡e kolen gestookte EenheÍd 8. De vergunningaanvraag
daarentegen is gebaseerd op vollast voor beíde eenheden. De etrnaalgøniddelde riya¡n¡telozíng lrcmb
daarn¡ee bor¡en de koelcapacÍteÍt van het NoorrCzeeka¡raal utt. Dit geccmbineenC ¡ret de onzekerheid wer
de toekomstíge waterverdelíng over Nederland en de beschikbaarheíd van spui-water voor het
Noordzeeka¡raal, bracht de Ccrmissie ertoe zích af te vragen of de Hermægcentrale bij vollast voor de
Eenheden 7 en 8 r¡el zorder koeltoren zaL lennen draaien.
Verder heeft de Ccnmissie kritische kanttekenÍngen geplaatst, bij de toegepaste rnilieu-technÍeken. De
ínitiatiefne¡rer, het energÍeprodtætíebedrijf U}IA, had toegezegd de eventr¡el"e milieubelastfurg tot het
uíterste te z¡.rllen beperken door gebruik te gaan maken van de best bestaande tech¡rieþn. De plannen
voor de Hemweg-8 gaan echter niet, verder dan wat op grond van vettelijke voorschriften míní¡naal
vereist ís. Ðeze lq¡r¡nen c¡rschreven ¡ÞÍden als de rrbest uitvoerbare techniekentr. Best bestaande tech-
nieken gaan echter verder. tfet zíJn Itdie tech¡rieken waaffEe tegen hogere kosten een nog grotere re-
ú¡ctie van de verontreínigíng rcrdt verkregen en dÍe in de praktijk lq,ünen worden toegepastrr. In het
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MER, lrcrdt níet beargurenteerrC liaarcm biJ de uítrverkÍng van de voorgencrrÞn actívÍteit en zelfs blj de
beschrijving van het rngest mílíer¡¡riendeltjke alternatíef de best bestaande technieken níet zijn
toegepast,

Sanenstellíne van de værksroep:
prof. ir. L.J. Brasser te De Líer
prof. dr. L. Lijklana te Renlq..ûn

dr. Iü.C. I\rrkenhrrg te A¡stenlam
ír. A. Verbeek te Ugchelen
ir. l{.J. Venretjes te Rotterdam
dr. H. Cohen te Bíltt¡or¡en (voorzítter)

Secretaris van de ¡ærkgroeo drs. H. lfuisnan.

Mllíeu-effectrapportage íntegrale afvahrerrtnrkl¡rg stadsge\æst ,s-Iþrtogenbosct¡ (13ó)

Inít.iatiefnerûer: N.V. verenÍgde NBM-bedríjven te rs-Gravenhage en rægenborrrnaatschappiJ J. tbÍjmans
b.v. te Rosnalen.

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de waterschappen Þ &, De Dcnnel en De
lfaaskant.

Besluíten: vergunníngverlening ín het kader van de Afvalstoffen¡æt en de l{et verontreÍnigíng opper-
vla!Èewateren.

Activiteít: Het plan behelst het opzetten v¿¡n een afvalvenærkíngsi.nstallatle voor het totale af-
valaanbod bir¡nen lret stadsgeræst, ts-Hertogenbosch fiÞt een capaciteÍt van 140.000 ton per jaar. Deinstallatie zal bestaan uit een scheidings- en drogingsínstallatie en een verbrandingsí¡stallatíe.
rn de startnotitíe lrcrdt verneld, dat voor het stadsgeræst ts-llertogenbosch is gekozen voor aanvoer,
ontvangst, scheiden en drogen op één locatÍe en dat de verbrandíngsi¡stalLatie elders zal v¡orden
gesítueerd.

$t-a¡4 van zaken: Op l0 aprÍI 1987 is de m.e.r.-procedure gestart. De Ccnrnissie bracht, op l0 juni
1987 haar rÍchtlíjnenadvies uÍt. Tíjdens de opstellÍng van lret rÍchtlijnenadvfes waren de Locaties
voor de scheídings- en drogÍngsÍnstal1atíe nog nÍet bekend. De Cqr¡nÍssie heeft daarc¡n een aantal
algarene punten geform.rleerd \daaraan de beschriJvíng van de locaties Ín het MER zal ¡¡¡ceten voldoen.
De ríchtlijnen værden in nor¡eriber 1987 vastgesteld. Irrniddels is duidelíjk gerærden, dat de activí-teit ín zijn oorspronkelijke opzet cn¡ fínanciëel-econcrnische redenen geen doorgang kan vinden.

Sa¡renstellíru van de v¡erkgroep:
dr. ir. P.J.H. Buíltjes te Apeldoorn
ír. H.S. Buytenhek te Deventer
ír. E.J. Mesu te Ber¡rekcn¡
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te EÍndtror¡en
dr. E. Tellegen te .êmsterdam
dr. H. Cohen te BíItt¡or¡en (voorzitter)

secretarís van de rrærkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks, geassisteerd door drs. J.J. scholten.
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Toetsínpscríterírrn \zoor de onCerprondse opbercfurs van radieact,ief afval (137)

InítiatÍefne¡rer: Mínister van Volkstn¡iwestÍng, Ruínrlel íj ke Ordening en Mil íeubetper.

Bevoegd gezag: Ministerraad.

Besluit: Vast.stelling van een toetsingscríterir¡n voor de ondergrondse opbrgÍng van radío-actíef
afval door de ¡ni¡isterraad nrat verdedígírrg van de regeringsbeslíssing Ín het. parlarent. Ten behoeve
van deze vaststellíng lrcrdt een procedure gevolgd die sterke geliJkenís vertoont r¡¡et de m.e.r.-pro-
cedure ¡r¡et í¡sctlakeling van de Ccrmrissíe voor de m.e.r., de C'ezondheidsraad en de C.entrale Raad voor
de MÍlieutrygj.ëne voor het uítbrengen van advÍes tijdens verschillende stadÍa van de procedure.

Actívíteít: Per bríef van ll oktober 1984 aan de I\æede lG¡rer tæeft de mínister va¡r VRCM de ontwík-
kelíng van een radiologisch toetsíngscríterlt¡n aangekondigd. De ontrcikkeling daanran \ras o[gencrrpn
ín het progranna van de Studieccnmissie (Cieologische) Opbergíng te Land (OPLA). Het toetsings-
criterium zou behalve het vast,stellen van críteria voor stralenbescherming nornstelting ook een
handleidíng voor de ¡r¡gthode van toetsÍng ¡r¡ceten j¡houden. In tret IMP Milíeubeheer 1987-1991 wordt
gesteld dat dít toetsingscriterÍr"m ontwild<eld ¡¡¡cet vnrden ten behoeve van toetsing van nngelíjke
plannen r¡oor de ondergrondse opberging van radieactfef afval. De ontvriklceling van het toetsings-
criteríum door het Mínisteríe van VRCM vindt plaats gescheÍden van bet OPlA-onderaoek dat lonCt ge-
firnncierd door het Ministerie van Econcrnische zaken.

Stand van zaken: De besluitvormingsprocedure ginC op 15 septenrber 1987 van start net de tewisíe1eg-
ging van de zogenoarde Basisnotitie. Va¡raf deze datr¡n tot 26 oktober 1987 bestond gelegenheid tot
inspraak' Op 14 en 15 oktober 1987 vonden hoorzittingen plaats ín Utrech!, respectíevelijk
Groningen. De cc¡nr¡entaren en de kritiek, die vele insprekers hebben uítgebracht, op de onduídelijk-
heÍd van de Basisnotítie hebben de mÍnÍster van VRCM doen besluiten de Basísnotítie bij te stellen,
opníeutø openbaar te maken en te ondenærpen aan een nieu,re ínspraakronde tijdens een fase die zal
v¡orden íngelast in de procedure. De genraakte suggesties en het advíes van de Ccnmissie, dat op 12
februarí 1988 rcnc uítgebracht, rrcrden betroldcen bij de bijstellÍng van de BasísnotitÍe. De bijstel-
J.ing zal i¡ 1989 gereed zijn.

SanBnstellíng van de ¡ærkgroep:
dr. F. van Dorp te Rütil¡of/Baden, Zwitserland (advÍseur)
prof. dr. G.B. Engelen te Hengelo (cld. )
Ír. P. Glasbergen te Goirle (adviser.rr)
dr. R. llere¡r¡ans te VÍlvoorde (België) (advíseur)
ir. C.J. ltuyskens te Dqnrnlen (N-Br. )
prof. dr. C.1{. Stortenbeker te Arnhern
dr. A.J. lliggers te læersun
Ír. P.H.J. de tlringer te Rotterdam
dr. H. Cohen te BÍlthoven (voorzitter)

Secretarís van de rærksroeo: drs. J.J Scholten, geassisteenC door drs. M. Dor¡ker.

l¡en9 kolencentrale te Geertn¡idenbers (139)

fnitiatiefnener: lW ElektricíteÍts-Produkt iønaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)

Bevoegd gezag: Gedep.rteende Staten van Noord-Brabant en de Mí¡ister van Verkeer en llaterstaat.
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gunnÍrgverleníng voor de ^ê¡rer-9 de m.e.r. procedure gestart. De værþroep van de Con¡níssíe m.e.r.
heeft op I juli geadvíseerd over de richtlijnen voor de ínhoud van het Mm.. De richtlijnen werrCen op
2l juli door bevoegd gezag vastgesteld. Op 12 oktober 1987 werd het MER bekendgemaakt. Na een pe-
riode van ter vísie leggírg v¿¡n een rnaand bracht de Ccr¡missíe m.e.r. op ll decanber L987 haar toets-
írgsadvies uít.
Volgens de Co¡nnissíe geeft het MER over het algøneen een bevredigend beeld va¡r de milieu-gevolgen
van het voorneûEn. llat alter:rntíef dat de beste bescherrning aan het rnilíeu biedt Ís echter onvol-
doende uitgerærkt.
In het Mm. \rcrdt bij de beschrijving van het r¡eest, mílieu-vriendelíjke alternatief a.lleen aangege-
ven, dat een beperkíng van de emissíe van stíkstofo<iden (l€_) tot ca. 200 ng/m' í¡ de toekcnst
haalbaar ís. De Ccnmissie heeft ín haar advies gelËzen op nngelíjftreden voor verdere beperking van
deze e¡nissie door verschillende technieþn te cqr¡bi¡eren.
Bovendíen vorden ín het neest nrilíeu-vríendelíjke alternatÍef geen mogelijkheden genoemd om de
emissie van stof en auaveldío><íden (SOn) verder te beperken. Gezien de venachtíngsl¡aarden voor de
ernissies, wãarop de effectbeschríjvíngen'ín het MER zijn gebaseerd, lijken verdere ernissie-reducties
ook híervoor rngelijk.
In het advíes v¡ordt vender gev,ezen op de ønissies van de bestaande eentreid I van de Amercentrale.
De eenheid bfijkt, sterk dcrnjnerend op de totale l€_-uítrærp. De Ccnnrissie heeft het prwínciale be-
stu,rr van Noord-Brabant in orzenægírg gegeven cnr ovÊrleg te starten ¡r¡gt de EpZ teneinde ook b1j de
eenheíd 8 denitrificatie van de rooþassen toe te passen.
fn de onttrerg-beschild<ingen van GedeErteenle Staten van Noond-Brabant ziJn voor wat betreft de wet
inzake de lrrchtverontreíniging, de nornnn voor de e¡r¡issie van l.þ__ en SO^ gesteld cor¡form de ræt i¡-
zake het gestelde ín de AlfuB "þs1uÍt enrissíe-eiseq stookinstallaties wét inzake de Luchtveront-
reíníging" (SO, nør. 400 ng/m", ìlf, max. 4O0 ng/m-). Volgens WZ zijn er geen redenen øn af te wij-
ken van de landêlíikç nornerÍng. De^ín het toetsíngsadvies van de Co¡rmíssÍe m.e.r. geadvíseerde
stofnorm van 20 ng^n" is aI í¡ de ontrærpbeschílddng opgencû¡sn.
In de ontrrerp-beschíLdcíng lordt verneld dat de EZ de toezegging heeft gedaan om op korte termíjn
lü3_ beperkende rnaatregelen bij de eenlnid 8 te treffen.
De"beschíkJcíng op de aangevraagde vergunníngen zijn door het bevoegd gezag op 3 mei 1988 gepubli-
ceerd en ter Ínzage gelegd. Tegen de beschild<ingen is bezr¿aar aangetekend door de Stíchting Natr¡gr
en Milíeu. fn oktober 1988 zijn de bou*¡erkzaa¡Lleden voor eentreÍd 9 van de Arercentrale gestart.

Sa¡renstelling van de ¡,rerksroep:

Besluit: VergurríngverlenÍ-ng íngevolge de Hinder*et, I{et Ínzake luchtverontreÍnigírg, }tet geluídhín-
der en llet verontreí¡igír¡g oppewlaktewateren.

Actívíteit: De æZ is van plan de Angrcentrale te GeerLruídenberg uit te breiden met, een kolenge-
stookte warmte/kracht-eenheid r¡et een veírþgen van 600 l4!l elektrÍsch en 350 !4.f thermisch. @ grond
van het Stnrctu¡rscherna elektríciteitwoorziening ís ín het ElectricÍteitsplan 1987-199ó van de N.V.
SEP het besluit genorlÞn over een nieuv¡e koleneenlreÍd van 600 l4SJ op de Arnercentrale, net als bæede
brandstof aardgas, die gereed dient te zíjn op I julÍ 1993.

Stand van zaken: Op 16 april 1987 is door Ccdeputeerde Staten t.b.v. de besluitvormÍng over de ver-

prof. ír. L.J. Brasser te De Lier
prof. dr. L. Líjklana te Renkr¡n
dr. lJ.C. îrrkenhrrg te ê¡¡sterdam
ír. A. Verbeek te Ugchelen
ír. lJ.J. Vewetjes te Rotterdan
dr. H. Cohen te Bilttror¡en (voorzitter)

Secretarís van de tærkgroep: drs. H. tfuignan (in de voororrerlegfase) en drs. R.L.J.M. Klerks (in de
toetsÍngsfase).
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provÍ¡cíaal afvalstof fenolan l.Ioord-Brabant (l4O)

Initíat.íefnenÞr : Prorríncíale Staten va¡r Noord-Brabant

Bevoegd gezag: Pror¡Ínciale Staten van Noord-Brabant

Besluit: vaststellÍng van het prorrincíaaI afvalstoffenplan (PAF), voorover dÍt plan betrekkíng heeft
op de nethode van defínítÍeve vervíjderÍrg van afvalstoffen, de daawoor te creëren voorzienír¡gen en
de locatÍe van díe voorzieningen of ínrlchtíngen

Actíviteit: De prorÍncie Noord-Brabant heeft in noveniber 1983 een eerste PAp vastgesteld voor huís-
hcnrdelijk en daar¡ree gelijktijdig te ven¡erken afval, bedr{fsafval en bo¡c¡- en sloopafval. Dít plan
is opgesteld voor een periode van víjf jaar. Voor de periode na 1988 rr¡ordt het provinciaal afval-
stoffenbeleíd vastgelegd in verschitlende pJ.annen. Voor de categorleën tnríshor¡de1íjke afvalstoffen,
daarn¡ee gelíjþestelde afvalstoffen en van bedrijven afkcnstige afvalstoffen, v@rører de verr,vijde-
ring daarvan níet in een afzonderlijk plan nnet rrcrden geregeld, q¡ordt eên plan vastgesteld, waar-
voor de procedure van m.e.r. vrordt doorlopen.

Stan¿ van-zaten: Op 19 juní 1987 startte de m.e.r.-procedr¡.re. In verband ¡ret de vakantieperíode
kreeg de Ccrmissie tot I september de tíjd crn haar advies uÍt te brengen. Het advies voor rÍcht,-
lijnen vænl op 28 augustus uitgebracht.. De ríchtlijnen r¿erden in Januari 1988 vastgesteld.
Op f4 juní 1988 kreeg de Cc¡rmissÍe het verzoek een toetsíngadvies uit te brengen over het MER. De
ínspraakprocedure líep tot en net 9 septønber. Een delegatíe van de Cqnnissiã sprak op 3l augustus
¡ret de gedepr:teerde voor ¡nilieuzaken o\rer haar concept-advíes, wt¡atrra rr¡erd besloten crn de toetsíngs-
període voor de Ccnmissie te verlergen en crn ten behoeve van de toetsÍng aanvt¡llende inforrnatíe in
de vorm van een MÍlTetparagraaf op te stellen, die behalve aan de Ccr¡míssíe ook aan alle inspre-
kende en adviserende personen en ínstanties werd toegezonden. De Cq¡r¡¡íssÍe v¡errC verzocht deze
Milieuparagraaf ín haar toetsíng te betrekken.

SarensteLLi¡c van de værksroep:
ir. D.H. Frieling te Alnere
ir. A. Îh. ten fl¡¡ten te lJageníngen
ir. W. KleÍn te l¡ctre¡n (tijdens het voorwerleg)
ír. E.J. Mesu te Ben¡rekc¡n
dr. R. SchíIt te Hilversun
drs. J.Ìf. Stellíngværff te Boskoop
dr. H. Coten te Bilttpr¡en (voorzitter)

Secretarís van de v¡erksroep: drs. M. Odíjk

ín Paríi s-Brussel-Aæterdan ( 141 )

InítÍatíefnemsr: voor de tracé-vaststellíng de MÍnister van Verkeer en Ìtaterstaat; voor de planolo-
gische lGrnbeslíssing (PKB) tevens de MinÍster van VolkstnriwestÍng, Rrínrtelijke OrrCening en MÍ1íeu-
beheer.

Bevoegd gezag: de Ministerraad (voor de PKB-procedtrre) en de Mínist,er van Verkeer en Waterstaat
(voor de tracé-vaststelH¡¡g).
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Besluít: bepalíng van de rrenselijkheid van de aanleg van een hogesnelheidslijn (opstellen beleids-
voornemsn PKB) en de tracé-vaststellíng daan¡an.

Activíteit: voor de besluitvorming over de *enselíjkheíd van de aansluíting van Nederland op het net
van Europese hoge snelheÍdslíjnen za\ een partiële aanvulling van het Stn¡ctr¡¡rsctsna Verkeer en
Verwoer worrCen opgesteld (beleidwoornøren voor de procedure van de PKB). Hierín zullen HSL-ver-
bindíngen worden afgewogen tegen andere verbÍndingen en verrroers!ùijzen en de consequenties voor de

bestaande ínfrastnrctr¡¡r ¡¡orden belicht. Pas bij een nadere aanduidÍng van de tracering van de HSL
zíjn de kosten en effecten op natturr, milieu en landschap ÍEt een zæL<ere nauufteurigheÍd te bepalen.
Daarcrn ís gekozen voor een geccnrbineerde PKB/tracé-vaststetlingsprocedure.

Stand van zaken: Op f2 juní 1987 is de m.e.r-procedure gestart. De ternijn van ter visie leggíng van
de startnotitÍe en de rogelijkheid híerop te reageren liep tot I augustus. De Ccnmissie bracht haar
advies uit op 28 augustus van hetzelfde jaar. De richtlijnen rærden op I december L987 vastgesteld.

Sa¡rBnstelli¡e van de ¡ærkgroep:
prof. dr. ir. J.C. van Dam te Píjnacker
drs. If.J. ter Keurs te Voorschoten
prof. dr. ír. F.M. Maas te Breda
dr. ing. A. von Meíer te NieurrVennep
ing. W. Meíjnen te Utrecht
mr, P.G,A. Noordanr.¡s te Den llaag
prof. dr. P. NÍjkârrp te I¿iden
dr. H. C.ohen te Bilthor¡en (voorzítter)

Secretaris van de rærkgroep: drs. H. lfuisna¡r.

Milieu-effectrapportage stormvloedkerí¡rg Nier¡æ ltaterr¡eg ( 142)

Init iatiefnemer: Rijkswat,erstaat, directies Benedenrívíeren en Zuíd-tic11ar¡d voor de Mi¡fster van
Verkeer ên l{aterstaat

Bevoegd gezag: de Mínister van Verkeer en llaterstaat

Besluit: princípe-besluÍt or¡er de haalbaartreid van de aanleg van een stormvloedl<ering in de Nieuwe
l{aterweg tussen lbek van ticlland en Maassluis nnt, bíjbehorende vær]<en en dijkrrersterking in ptaats
van verdere dÍjkversterkÍng langs de benedenrivieren ín ZuÍd-tfclland.

Actívíteít: zoeken van de beste oplossing voor de beveílíging van het benedenrÍvierengebied tegen
storm'¿loeden.

Stand van zal<enz De start van de m.e.r is op 14 ¡rei 1987 bekendgernaakt. De richtlijnen voor de in-
houd van het MER zíjn vastgesteld op 6 juli 1987 nadat, de Ccnrnissíe op 30 juni 1987 haar advies had
uitgebracht. De beleÍdsanalysefiffi. deel I ís op 18 september 1987 openbaar ganaalct. De beleídsana-
lyse[4ER deel 2 Ís op 19 oktober 1987 verschenen. Tevens l$¡anpn beschíkbaar í¡ oktober 1987 een rap-
porb ret sarenvattíngen v€¡n de Írgediende ontv¡erpen voor een stormvloedkerfurg door de betrokken aan-
ne¡rerscc¡nbj¡aties en op 17 norember L987 een rapportage van de Co¡rmissíe Studie Stormvloedkering
Nieuæ l{aterrræg.
De beleidsanalysefiffi hebben vanaf 29 septønber tot en ¡ret 3 novernber L9g7 ter visíe gelegen. Op 19,
20 en 22 oktober 1987 hebben voorlichtingsbÍjeenkcnsten plaatsgevonden ín respectievelijk Rotterdam,
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Dorrlrecht en l'laassluís. OP 17 nove¡riber l9g7 heeft een openbare troorzittíng plaatsgevonden j¡ Rotter-
dam. Het toetsíngsadvies van de cqrmissÍe ís op I decen¡ber 1987 uitgebiaðnt. r" l98g is een prÍn-
cípe-besluít or¡er de bow¡ van een keersluis gencrrÞn. lt¡ans r¡orden nog t\iyee onts¡erpen nader bestu-
deerd. Het defínítíeve besluít rrrcrdt genøren, Índien het parlarent accoord gaat net de voorgestelde
wij ze van f ÍnancierÍng.

SarensteLl i¡g rærkgroep:
prof. dr. ír. J.P.Ttr. IGlkrr,ijk te Benttn¡izen
prof. ir. H.P.S. van lotn¡ízen te ltuiden
ír. B.P. Rades¡a te Rotterdam (adviseur)
drs. J.A.J. Ve¡¡¡loet te Bennekcar
drs. G. van !Jínú"m te l{ijk bíJ Du.rrstede
dr. H. Cohen te Bilttpven (voorzitter)

Secretarís lærkgroep: ir. R.I Seijffers.

afvalstoffen lDF TiofÍne B.V. (143)

ïnítiatíefnen¡gr: TDF Tíof íne B.V.

Bevoegd gezag: MÍníster van Volkstn¡íwestíng, Rrínrtelíjke Ordeníng en MÍlÍeubeheer

BesluÍt: ontheffíng íngevolge artikel 35, eerste lid van de LIet Chernische Afvalstoffen

Actívíteít: TDF Tíofíne prod¡ceert titaar¡dio<Íde, een stof die als wit pignent ín o.a. verfstoffentrcnit gebruÍkÈ. qP dít rrnent r,¡orden de grondstoffen voor de titaandÍor<ídeprodukt,ie ontsloten viahet sulfaatProces. ¡'¡a het besluit van de Minister van verkeer en l{aterstaat c¡n va¡raf 1990 geen ver-gunníng fl¡3er te verlenen voor lozingen op het oppenrlaktevrater van het vloeibare afval dat. bÍj ditsulfaatproces ontstaat, heeft TiofÍne besloten cm clr'er te schakelen op een anáer produktieproces,
het chlorideproces. Hien¡it ontstaat vast afval dat, na een beværkÍng waarbij de mllieu-schadelíjk-
heÍd v¡ordt verkleirxl, gestort npet, !úorden gestort op land. b VÐI (= V"*rting Bedrijfsafvalstoffen
ì{aawlakte) bLeek bereid cm dit afval i¡ haar deponie toe te laten.

s,t,atd v?l--zaken: De mÍlieu-effectrapportage ís 2l augustus 1987 gestarL. De rnrcrþroep heeft op 22oktober 1987 geadvíseenc or¡er de richtlíjnen. De richtlijnen zijn op 12 november l9g7 vastgesteld.Tijdens de opstellíng van het MER rcrd echter duidelijk, dat dã voorgenorrÞn beverking van het afvaluít het chlorídeproces crn arbeidshygiënische redenen níet of nauwelijks realiseerbaar zou zíjn.
Daarom heeft TrlF Tíofine gekozen voor een ànder afvalber,ærkínsproces, dat zal 1eÍden tot een a¡rdere
orlvang en aard van de uiteíndelijke afvalstrcnen. Híervoor is geen ontheffÍng nodíg van het stort-verbod krachtens de ÌJCA en vervalt de m.e.r.-p1icht. ffiat nog za1 e¡orcen bezien, hoe TiofÍne ná
1990 haar afvalstrcnen verder zal lqrffren saneren en cndat, onzeker is, of bíj verdere sanerÍng we1-licht al.snog een ltA-ontheffíng nodig z'al zijn, is de m.e.r.-procedure niet defínitief beëíndigd.

Sa¡rBnstellíng van de vnrþroep:
dr. L.A. Clarenhug te pijnacker
H. Ccnpaan te rs-Gravenlrage

dr. ir. I{.J. Ccunans te lteert (advÍseur)
ir. I{. van ùríjvenbooden te l{oudenberg
prof. ir. M. Tels te Eíndhor¡en
dr. H. C¡hen te Bílttror¡en (voorzítter)
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Secretaris van de r¡erkRroep: drs. M. odijk.

Milieu-effectrapportage uítbreídíng Natu¡rpark de Eftel ing ( 144)

Initíatiefnener: Eftel íry B.V. te lbatsher¡¡el

Bevoggd gezag: Csreenteraad van de g€fiÞente Loon op Zand

Besluít: vaststellÍrg van het bestennLingspLan

Activiteít: De ínítíatíefner¡er wíl het Naturrpark de Eftelíng uitbreíden ¡¡ret or¡dernreer:. een themapark
' verblijfsacccrnpdatíe zoals een canping ¡ret 750 staanplaatsen, hotelacccrmndatie ¡ret, 250 kaners,

een vakantíestad net 750 recreatietroningen en een vakantiedorp ¡ret 4O0 recreat,íeloníngen. een elk-¡æer acccrrnþdatÍe (o.a. een zvunparadijs)
. een uitgaanscentrun ¡ret o.a. horeca, detailha¡rdel- en sporÈvoorzÍeníngen.
liet voornenÞn kan voor een groot deel van invloed zíjn op gebieden van grote natr¡rn¡etenschappelíjke
en landschappelíjke betekenis zoals de Grote Eer¡treid l.Iaturrgebied (GEN) ,,Ioonscåe en Ðn¡r¡ensclr-
Ðuinen".

Stand van zaken: De m.e.r. is op 4 septanber 1987 gestart. llet advies o'¿er de ríchtlÍjnen voor het
MER is door de Ccr¡missíe uitgebracht op ó novanrber 1987. De richtlijnen zijn vastgesteld op l0 de-
cember 1987. Bekendmakíng van het MER teza¡ren r¡et, het ontværp-bestørmingsplan was gepland í¡ het,
najaar van 1988, rnaar is uítgesteld tot 1989.

Sanenstell íng verþroep :

A.P,H.M. Boorroan te Bnrnsst¡n
ir. H.Ch.M. HeÍjníng te A¡sterdan
dr. !J. Joenje te llageníngen
dr. Íng. A. von Meíer te Níer:lr Vennep
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzitter)

Secretaris \r¡erlqroep: G.F.V. [Ierngreen

locatiekeuze kolenreststof fenbe¡:eíns Fle'rzocentrale (145)

fnitíatíefnener: N.V. Elektriciteitsprodtrctiønaatschappíj Oost-Nederland (æChI) te Zrmlle

Bevoegd gezag: CedeputeerrCe Staten van Flevoland.

Besluit: PartÍële herzieníng van tret Afvalstoffenplan van de prorrincie Flevoland cm een voorziening
nogelíjk te rnaken voor bergÍng van kolenreststoffen bij uitbreidíng van de Flevocentrale net kolen-
gestookt vefiþgen.

Activíteit: In het Elel¡ctríciteitsplan L987-I996 is een voorlopig besluÍt genorr¡en o\¡er ,,een koleneen-
heid van 600 IM, gereed op I juli 1995. k ndzakelijke værbreidingen næten worden getroffen,
ofiat Ín llÉt volgerde plan def initíef kan wotden Þ;sloten deze eenheÍd te realiseren op hetzij de
Flqocentrale, datweT op de locat,ies Maast¡lakte, Ar:er, furssele of Eans.n
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In de r¡oorbereidíngen r¡oor de eventr¡ele bcuw van níer¡¡ kolenvenþgen op de Flevocentrale wil de N.V.
EPON eerst de reststoffenproblenatíek oplossen. Híewoor is aanpassÍng van het Afvalstoffenplan van
de prorríncíe Flevoland noodzakelíjk. Het MER zal r¡peten íngaan op de milíeu-aspecten van de locatie-
keuze en van de uítvoerÍngsvarianten van een kolenreststoffenbergíng.

Stand van zaken: Op 3 junÍ 1987 is door Ccdeputeerde Staten van F1evoland de m.e.r. gestart. De
werkgroep van de Conmissie bracht op 2l augustus 1987 haar advies voor richtJ.{nen uit. De richt-
líjnen rærrden op 13 oktober 1987 door het bevoegd gez¡g vastgesteld. Per brief van l0 nor¡errber 1988
hebben Cedepr:teerde Staten van Flevoland de CqrmíssÍe nedegedeeld da.u zij de onderhavíge m.e.r.-pro-
cedure niet. verrCer venrolgen. In het Electriciteitsplan 1988-1998 zíjn geen plannen opgenomen voor
de boutr van een kolengestookÈe electriciteitscentrale ín Flevoland. De íntentieverklaring van Pre
víncíale Staten tot een partíële herzieníng van het Afvalstoffenplan was rechtstreeks gekoppeld aan
de real iserÍrg v¿m een kolengestookte electriciteÍtscentrale.

SarensteLlíne van de lærksroeD:
Ír. I{. van ùrijvenbooden te l{ordenberg
ir. H.Ch.M. ibyníng te A¡rsterdanr
i¡rg. L.A.B. de Jong te Boskoop
dr. Ír. C.Ì1. Versluijs te rs{ravenhage (adviseur)
dr. H. C.ohen te Bílttpr¡en (voorzítter)

Secretaris van de r,ærkgroep: drs. R.L.J.M. KLerks , geassisteerd door 1r. R.I. Sefjffers

provÍnc iaal afvalstof f enolen lücord-Holla¡d (14ó)

fnitiatíefnener: ProvÍncíale staten van Noord-llclland, gedelegeerd aan @deprteerde staten.

Bevoegd gezag: Pror¡incÍale Staten van Noord-ttrolland, gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten

BesluÍt: Vaststelllng van hêt træede prorrÍnciale plan voor de verwiJdering van de ín de provincie
Noord-Hol'la¡rd vrijkcnerde afvalstoffen waaronder tnríshordetíjk afval, grof tnrísrruíl, net deze stof-
fen t'e ve¡*ærken bedrijfsafval en het plan voor bcn¡q¡- en sloopafval. op grond van de Afvalstoffenr.æt.

Activiteit: De voorgenomen activlteÍt betreft de opstellÍng van een prorinciaal afvalstoffenplan
voor een tc¡eede planperiode (1989-f994) voor de hÍerboven genoemde categoriën afvalstoffen. Het
onüiær¡afvalstoffenplan ís geconcentreerd op t¡paalf strategische beslissíngen waarin het beleid van
de prorrÍncÍe is uitgelærkt. llet gaat daarbÍj o.a. crn het gescheiden inzanelen van groente-, fruit-
en tuÍnafval en composteríng daanran, het beëindÍgen van de afvoer naar de VA,t, de bor¡iy van ver-
brandíngsínstallaties en tæt beperken van het storten. Voor het bor.rlFen sloopafval vordt het beleid
gerÍcht op het bevorderen va¡r de gescheiden aanvoêr van ccnponenten nå¿¡r venrerkíngsinríchtíngen,
het toepassen van hergebnrÍk en een milierÍrygiënÍsch verantwoorrle en doelmatÍge verwerking van de
reststoffen.

Stand va¡¡ z¿¡L<enl' De m.e.r. is op ló jul1 1987 gestart,. De periode van inspraak ljep tot en met 28
augustus 1987. Het advies van de Cø¡missíe voor de m.e.r. lærd op 9 oktober 1987 uitgebracht. De
rÍchtlijnen zijn op I rnaart 1988 vastgesteld. De ontwer¡pIa¡uren en het MER ziJn op 22 augustus
1988 ter ínz.age gelegd. De Cc¡rmissíe bracht het toetsingsadvies uít op 22 norrer¡rber 1988. De Ccnnris-
síe spreekt daarín grote waarderíng uit voor het gebruik van strategische beslissingen en de schat
aan informatíe ín tet MER. De ínhcud va¡r het MER Ís echter niet afgestend op de beslissfngen in de
plannen en onevenwÍchtíg voor de verschíllende ¡nilíeuaspecten. Er is blijkbaar geen wÍsselwerkÍng
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geweest tussen de opstellers van de plannen en van het MER.. De Ccnmissie heeft daarcrn voorgesteld
een aanvullíng op het MER uit te brengen voor de besluitvorrning jn Pror¡íncíale Staten.

Sanenstelline van de werþroep
dr. ír. D.E. Boas-Vedder te Rotterdam
prof. ír. L.J. Brasser te De Líer
mr. C. I¿mbers te Opende
prof. dr. ír. E.M.M.G. Nië1 te Maastricht
drs. J.I,I. Stellingwerff te Boskoop
dr. H.E. van de Veen te Tenrclde
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter ín de vooroverlegfase)
ir. K.H. Veldtnris (voorzitter ín de toetsingsfase)

Secretarís van de \ær&rggpi drs. J.J. Scholten (vooroverlegfase), ír. R. Rense (toetsíngsfase)

Mílieu-effectraooortaee rííksræp A3O/recreatíeplas ¡laånderbroek ( 147 )

Initíatíefnerer: C;eneentebestr¡rr van Ede.

Bevoegd gezag: Besturen van de gsl¡eenten ftle en Barneveld en de Míníster van Verkeer en llaterstaat,
in het geval van de besluítvormírg o\¡er Rijksræg A-30; het gareentebestrarr van Ede in het geval van
de besluitvorÍúng over de recreatieplas Maanderbroek.

Besluit: 1. De vaststellíng van de bestørmÍngspla¡¡ren van de gøreenten Ede en Barneveld ínzake de
tracé-vaststelling en cnibor¡¡ van de bestaande Sl tot rÍjksvæg Æ0.
2. De vaststellÍng van tret bestenrníngsplan van de gøreente Ede ínzake de recreatíeplas Maanderbroek.

Actíviteit: De activiteÍt bestaat uit twee verschíllende initiatíeven die net elkaar i¡ verband
(lamnen) staan. llet eerste jnitíatíef bestaat uít de voorgencnren aanleg van ríjksweg 430 tussen de
rijkswegen Al en Al2. Deze aanleg cnvat drie tracé-gedeelten, te weten de aansluitíng van de 430 op
de 41, de baansverdubbelíng en cnrbor¡c van de tnrídíge 51 en de verbínding van de tnrídíge Sl nBt en de
aansluitíng op de 412. Ilet tweede Ínítíatíef geldt de aanleg van en de bijkcnende zandrvíruring van de
recreatíeplas Maanderbroek. De besluitvorming over beíde voorgenomen activiteiten is door de ge-
neente Ede aan elkaar gekoppeld, cndat v¡ordt aangencrrÞn dat voor de aanleg van het ræglichaam van de
Æ0 zandwínning uit de recreatíep1as Maanderbroek nodig ís, In de toop van de besluítvormíngspro-
cedure over beide inítiatieven zal duidelíjk ¡,rcrden in hoeverre de aanleg van de recreatieplas af-
hankelijk ís van de aanleg van de 430 of dat de recreatieplas ook zou lqÍnen worden gerealiseerd op
grond van behoefte aatt z¿ttd elders.

Stand van zaken: De bekenúnaking van de start van deze m.e.r. voor beide activiteiten vond plaats op
ll november 1987. Een aanvulling op deze publÍcatíe vond plaats op 25 novenrber 1987 net de ¡redede-
1Íng dat de mjníster van Verkeer en l.Iaterstaat ook als bevoegd gezag optreedt Ín de besluítvorming
over de aanleg van rijksrveg A-30. ffiat beide besluítvormingsprocedures parallel aan elkaar oplopen
en de m.e.r. wordt uitgevoerd voor beíde procedures, nnet de datr¡n van 25 noveniber 1987 worden be-
schor.¡mC a1s de feítelijke startdatr¡n van deze m.e.r.
FIet advíes van de Ccnmíssie voor de m.e.r. r+erd uitgebracht op 2l janrlari 1988. De vaststellíng van
de richtlíjnen vond plaats op 22 nøarL 1988 door de geneente Barneveld, op 31 rnaart 1988 door de
geneente Ede en op 13 aprí1 1988 door de Mínister van Verkeer en Ifaterstaat.

Sarnenstell van de
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ir. I{. Crarer te lloubrugge
ír. P. de Kíewít te Soest
ir. lf.A. Oostíng te læídschendam
ir. K.A.A. van der Spek te Arersfoort,
prof. dr. H.A. Illo de llaes te l¿iden
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de rærkgroep: drs. M.J. Vísschers

Mílieu-effectrapportage verbrandíng zuiverÍngsslíb Oost-Brabant-"(_lqì

InítiatiefnenBr: Ilaterschappen De Aa, De DcrTnEl en De Maaskant.

Bevoegd gezag: Cædeputeerde Staten van Noord-Brabant en één van de dríe genoende waterschappen.

Besluít: vergurningen íngevolge de Afvalstoffenrrct en de l{et verontreíníging oppewlakte\rateren.

Actíviteit: De waterschappen overn¡egen voor de lange termíjn over te gaan op centrale verbrandÍng
van zuiveríngsslíb cndat na ca. 1992 voldoende nuttíge toepassÍngsrngelijktreden, zoals afzet ín de
landboun, zul1ên ontbreken. Een gøreenschappelijke slitverbrandÍ.ngsinstallat.íe wordt daartoe ontwik-
keld. Voor deze ínstallatíe v¡orden drie nngelÍjke voorkeurslocatÍes genoend, te weten:
. het, bedríjventerreín ten Zuid-Oosten van lJden
' het terreín van de ríoolwaterzuivering tussen Teeffelen en Oyen (geneente Lith)
. het bedríjventerrei¡ Erkersrijt (ganeente Son en Breugel)

SÈand van zaken: De start van de m.e.r. is op 17 julí 1987 bekendgønaakt. De Conrnissie heeft haar
advíes voor de richtlijnen voor de ínhq¡d van het MER uitgebracht op 29 septanber 1987. De rícht-
líjnen zíjn vastgesteld op I decenrber 1987. IIet MER is gereed en publicatie daarvan samen met de
vergunningaanvragen rrcrdt begín 1989 verv¡acht.

Sarenstellínp van de \rerkgroêp
Ír. A.H. Dirkzvrager te Lelystad
ÍnC. A.J. Dragt te Ieusden
ir. L.E. Dr¡¡oort-van &tgers te A¡rBrsfoort
ll.A.S. van Meel te Zv¡o1le
drs. H.G. û¡ærkerk te tnren (voorzítter)

Secretaris van de v¡erkeroeo: ir. R. I. Seijffers

Mílíeu-effectrapportage zcutlpaterlozíne op de Eens (l4e) tsl

Inítiat,íefnenBr: N. V. Nederlandse C'asUníe.

5 In de vorige jaarverslagen rr¡erd dÍt project besproken onder de titel: 'tfílieu-effectrapportage
zoutwaterlozíng in verband net de aanleg v¿m cavernes voor de opslag van aardgasrt. FIet Mffi. værd
echter tot de lozíngen beperkt.
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Bevoegd gezag: Míníster van Verkeer en Waterstaat.

Besluít: vergunníngverleníng ingevolge de l{et verontreínÍghg oppewlaktewateren. Eventueel wordt
ook een ontheffing op grond van de Nattu¡rbeschermingsæt net deze MER onderbor¡¡C, ín dat geval ís
ook de Mjníster van l¿ndbor¡¡ en Visseríj bevoegd geze;g.

Activiteít: De Gasr.¡níe Ís van plan ongeveer tien cavernes.¡ccr de opslag v¿¡n gas ín een zoutkoepel
aan te leggen. De cavernes waren oorspronkelijk gepland bij Ot'rstwedde, maar zullen nu naar ver-
wachtíng door AI@ v¡orden aangelegd bij Veendam. Bíj de uítlo¿.ing en de vullíng ret gas kcnen grote
hoeveelheden overtollíg pekelwatervríj. Dít kan oplopcn tot ¡na.;i¡naal 3.000 kubíeke meter per uur
ræt een zoutgehalte van 300 kilogram per hrbíeke neter.
Een deel van het overtollíge pekelwater zal door AtrØO '¿orrcherni.; ín t¡et proûrctieproces worden ver-
werkt, Het overíge pekelwater zal eventræel r¡peten w;rden g'rioosd op de Eørs. Hien¡oor ís een ver-
gr:nníng vereíst op grond van de tfet Verontreínigíng Oç.¡;ewlaì'.tewateren (WVO). Ten behoeve van de
besluítvormíng híercrntrent v¡ordt door de ínítiatiefnener vrÍjwillíg de m.e.r.-procedure gevolgd.

Stand van nkenz De start van deze m.e.r. Ís op 12 augustus 1987 (en 26 augustus 1987) bekendge-
maakt. De richtlíjnen zijn vastgesteld op 11 novanrber L987, nadat de Ccnmíssie haar advíes voor de

ríchtlijnen voor de ínhoud van het MER op I oktober 1987 had uitgebracht. Aangezien vooral voor het
deelaspect lozen belangrijke nadelige gevolgen voor het rnilieu v¡orden ver:nracht, zíjn geen ríchtlij-
nen vastgesteld voor de deelaspecten aanvoer van zoet water, het concessíegebíed en het gebruik van
de cavernes na afloop van het project.
ll-.t MER is op 9 novernber 1988 bekendgernaakt. Op 29 november 1988 vond een openbare hoorzítting
plaats.

Sa¡renstelling van de werkgroep:
ir. P. Glasbergen te C'oirle (adviseur)
dr. P. llagel te Llruíden
dr. H.J. Líndebocrn te Den Burg (Texe1)
prof. mr. D.A. h:bach te lltjegast
prof. dr. J.T.F. Zj¡nrennan te De Koog (Texel)
drs. H.G. û¡v¡erkerk te Enren (voorzítter)

Secretaris van de werkgroep: ir. R.I. Se íjffers (vooroverlegfase), mr. E. van Rosnalen (toetsíngs-
fase), geassísteerd door ír. R.I. Seíjffers.

Milíeu-ef f ectrapportage afvalvenærkíngslocatíe trDe I'larsentr ( 153 )

Inítíatiefnener: Sanenwerkingsgebied Afvalverwijderíng RegÍo Llsseldelta en de gøreente Zv¡olle

Bevoegd gezag: C'edeputeerde Staten van Overíjssel en het zuiveringschap llest-Ouerijssel

Besluit: vergunníngverlenÍng krachtens de Afvalstoffenr,ret en de llet verontreínígíng oppervlaktewa-
teren

ActíviteÍt: aanleg van een regionale afvalvenærkíngslocatíe voor bou!{L en sloopafval, bedríjfsaf-
valstoffen, plantsoen- en tuínafval, verontreinÍgde grond en zuiverÍngsslib. Híerbij trcrden als ver-
rærkingstechníeken gebruíkt :

. procesnatíge venrerkÍng van bot¡¡- en sloopafval;

. ccnposteríng van plantsoen- en tuinafval;
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. gecontroleerd storten van het overige afval.
Door het sanenwerkÍngsgebíed is een gebíed van 120 ha aangevrezen waarbinnen nog een nadere ptaatsbe-
palíqg dient plaats te vínden: ca, 50 ha npet voor de afvalverwerking gereserveerd rvcrden. De afval-
venr,erkíngslocatíe dient in 1990 in gebruík te zijn.

Stand van zaken: Gedeputeerde Staten hebben op 9 oktober 1987 de m.e.r.-procedure gestart. De Ccrn-
missie bracht haar advies voor richtlíjnen uít op 4 decanber 1987. De richtlíjnen zíjn op 13 jamrari
1988 vastgesteld.

Sa¡renstelling van de værþroep:
dr. ír. J. Hoeks te l.Iageningen
ír. B.G. Kreiter te Putten
ir. D.L.H. Slebos te Baanrbrugge
drs. P. Wínke1 te Voorschoten.
drs. H.G. û¡¡erkerk te tnren (voorzitter)

Secretarís van de r,ærþroep: drs. R.L.J.M. I0erks.

Mi 1 Íeu-ef f ectrapportage ín de Alblasseñdìaard en de Vii fheerenlanden (154)

Inítiatiefnener:
De Alblassen¡aard

Cedeputeerde Staten van Zuid-Holland (locatiekeuze) en het Drinkr^/aterleidíngbedrijf
en VÍj fheerenlanden (vergunning-aanvraag).

Bevoegd gezag: C'edeErteerde Staten van Zuíd-Holland

Besluit: Keuze van locatie(s), diepte, ornvang en faseríng bij eennngelijke uítbreídíng van de
grondrualerwínning in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de verlenÍng van een onttrekkingsvergun-
níng íngevolge de Grondwaterwet.

ActÍviteit: tfet provínciale beleid ínzâke de drínk- en industríewaten¡oorzÍeníng is gebaseerd op het
fntegraal Onderzoek Dri¡rl<ruaten¡oorzÍening ZuÍd-Ho11and (1984). Op basis híervan ís de nota 1ange-
termijnbeleid Drink- en i¡úttstria'¡aterzoorziening Zuid-Ilollatñ, (1985) en het Grondwaterplan Zuid-
Holland (1986) opgesteld. Hierin ís bepaald, dat grondruater ín de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen en oevergrondwater langs de Iæk een belangrijker ro1 npeten gaan spelen in de veilÍgstelling
van de drínkwatervoorziening van Zuíd-Ho11and als geheel. Bereþnd is dat tegen het jaar 2010 een
tekorb va¡ 25 míljoen krbieke ¡rBter zal ontstaan, daL z,al npeten worden opgevuld ¡ret de uítbreidíng
van de grondwaterwinníng. llet onderzoek in het kader van het MER valt uiteen in twee fasen.
1. Een globaal regionaal onderzoek naar geschÍkte locatíes voor de uitbreiding van de grondwatenrin-

ning, net ínbegríp van diepte en cûvang, door de provincíe. Dit onderdeel van het onderzoek is op
vríjwíllíge basis bij de m.e.r. betroliú<en.

2. Een gedetaÍlleerd onderzoek naar de geselecteerde alternat,íeven net het oou op de vergunningaan-
vragen door het Drinkvraterbedrij f Alblasserwaard en vij f heerenlanden.

Çtand van zaken: Op 3l augustus 1987 is de procedure van start gegaan ret de ter vísie legging van
de starbnotitie' De CcnmÍssíe bracht op 30 oktober advies uít voor de ínhoud van het Mffi.. De richt-
lijnen werden op 18 decønber L987 door bevoegd gezag vastgesteld.

Sanenstellinp van de werkeroep:
ir. I.I. Cra¡rer te l,Ioubnrgge
ir. H. Vaessen te Zevenaar (adviser.rr)
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prof. rnr. J. Vlessel te Noordwijk
drs. J. l,liertz te Houten
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de \derkgroep: drs. H. lfuisnan

Milíeu-effectrapportase uitbreídire stortplaats rlbersteegr te C¿ldennalsen (155)

Inítíatiefnener Regionale re ínigingsdíenst \.Iest-Beturrie

Bevoegd gezag: C'edeputeerde Staten van Cclderland en het zuíveríngschap Rivierenland

Besluit: vergturníngverlening íngevolge de Afvalstoffenrret en lfet verontreínigíng oppervlaktev¡ateren.

Actíviteit: Uítbreiding van de stortplaats Meersteeg rÞt een capaciteit van 2 rniljoen m3. De locatie
di"tt "*t 

(eventuele be- en) .t"r"rrkíng van tn¡ishoudelíjk afval, bedrijfsafval en bouvr- en sloop-
afva1. De huídige stortplaats, ínclusief een recente uitbreíding, biedt slechts ruinÈe tot ¡redío
1988.

Stand van zaken: Op 15 oktober L987 starbten Ccdeputeerde Staten de m.e.r.-procedure. De Ccnrnissie
bracht op 11 decenrber ttaar advies voor ríchtlijnen uit. De richtlijnen werden op 26 januari 1988
vastgesteld.

Sanenstellíng van de werkgroep:
drs. C.J. llenker te Arcterdam (adviseur)
C. van Maanen te llornerveer (adviseur)
ir. D.L.H. Slebos te Baambrugge
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzítter)

SecretarÍs van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks

HE P-rapport ruil¡¡erkavel íng Rossurr0ost ( 156)

fnítiatiefnener: níet van toepassíng

Bevoegd gezag: niet van toepassíng

ActivíteÍt: De Ccnmissie speelt in het kader van de evaluatíe van de værkingssfeer van de m.e.r. een
ro1 bij de toetsing van evak¡atíerapporten van bepaalde landinrichtÍngsprojecten. Daarom zal ze irL
drie jaar een aantal evaltratierapporten van landinrichtÍngsprojeeten toetsen. Het gaat crn die pro-
jecten, waarjn verschíllende soorten gebieden (grote landschapseenheden, nÊest $¡aardevolle beekdalen
en r¡eest belangríj ke we idevogelgebíeden) vertegenr,rcordigd zíj n.
De Cqrmissíe Ís gevraagd het Ht-P-rapprt ttinhadelijk te bezìen in het lÍcht van de criteria die
daantoor in het kder van de m.e.r. gelden" en bíj de toetsing van het HH-P-rapport de werlsøijze van
de m.e.r,-procedure zoveel nngelijk te benaderen. In overleg fiÞt de Landinríchtingsdienst is be-
sloten tot een experjnent bij de toetsing van het evaluatierapport van het voorontwer¡plan van de
rui lverkave 1 ing Rossun-Oost.
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Stand.van zaken: De Cormíssie treeft Ín t¡et najaar van 1987 taanbevelingenr (vg1. een ríchtlijnen-
advíes) opgesteld voor de inhoud van het HElP-rapport, behorende bij het voorontwerp-p1an van de
ruílverkaveling Rossurr.Oost, op basÍs van het schetsontrrerp.
De concept-aanbevelingen zijn op 2 februari 1988 besproken rÞt de LandínrichtingsdiensÈ en op 16
rnaart, aan de dírecteur van de tandínrichtíngsdÍenst aangeboden. llet voorontv¡erp-plan werd in septem
ber 1988 vastgesteld en is i¡ oktober gepublíceerd safiÞn met het evaluatÍerapport. De Conrnissíe
heeft het HElP-rapporb en bíjbehorende notítíe, opgesteld n.a.v. de aanbevelíngen van de Ccrmissie,
ontvangen op 26 oktober 1988.
llet toetsingsadvies van de ccnmissíe zal januarí 1989 uítgebracht r¡orden.

Sanenstellíng van de werkgroep:
dr, ír. N. van Breenen te llageningen
dr. A.P. Grootjans te Groningen
prof. dr. ír. H.N. van Lier te lGsteren (tíjaens het. opstellen van de aanbevelíngen)
dr. P.F.M. @dam te tlaurik
ir. P.Th. Setn-rre te 's Hrertogenbosch (adviseur, tijdens de toetsingsfase)
drs. J.A.J. Vervloet te Berurekcrn
dr. H. Cohen te Bilthor¡en (voorzitter)

Secretarís van de lærkgroep: drs. M. Buítenkanp, geassísteerd door drs. H. Ifuígnan.

Mil ieu-ef f ectrapportase opperv lalctedelf stof f er¡wí¡n Íne llsselneer 1989-1998 (157)

fnitiatíefnennr: Rij kswaterstaat, Dírect ie Zuíderzeer,ærken.

Bevoegd gezag: Miníster van Verkeer en l.Iaterstaat.

Besluít: vaststellíng van de nota OpperwlaktedeLfstoffenwinning wateren lJsselneergebíed 1989-199g,
wat betreft de aanwíjzíng van wÍ-ngebíeden en de wijze van uitvoering van de opperizlaktedelfstoffen-
\.rínning.

Activiteit: Het ontgrondingenbeleÍd voor de wateren van het LlsselneergebÍed ín de jaren 1989-199g
zoals uitgerrærkt, ín genoørde nota ís een concretiserÍng van het landelíjk beleid ten aanzíen van
oppervlaktedelfstoffenwínning, zoals dat gestalte heeft gekregen in de ont\ærpnota ,Gegrorú ont-
grondent
rn de v¡ateren van het IJssel¡reergebied za1 tret vooral gaan cm wírurÍrg van ophoogzand. De rnaxj¡nale
hoeveelheÍd díe hier ge\Þþnnen zou ¡rpeten ler¡nen v¡orden ís ca, 120 mi1-joen mt (inclusief Marker-
waard). In het MER zu11en de potentíële locaties en de uítvoeríngs-vrijzen worden vergeleken op hr.:n
m:i1ieu-aspecten.

Stand van za7<ent 0p 14 augustus 1987 startte de m.e.r.-procedure. De verþroep van de Ccnmissie ad-
viseerde op 16 oktober L987 over de richtlijnen voor het Mm.. De richtlijnen werden op I december
1987 vastgesteld,

Sarenstellíne van de werkgroep:
Ír. G.J. FIeíj te Driebergen
dr. L.R. lfur te Vinkeveen
dr. ir. P.E. Ríjtenn te lJagenÍngen
dipl. íng. K.P. Vollner te Bodegraven
prof. ír. A.F. van llee1e te Stolwijk
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prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzítter).

Secretarís van de \ærkRroep: drs. R.L.J.M. I0erks

fnítiatiefnensr

Mílieu-effectrapportage regionaal ontgrondíngenplan l.Ioordzee (l5B)

Ríjkswaterstaat, dírectíe Noordzee

Bevoegd gezag: Hoofddirectíe van Ríjkswaterstaat, naflÞns de Miníster van Verkeer en l{aterstaat.

Besluít : aanwij zÍng van winplaatsen voor oppewlaktedelf stof fen.

Activiteít,: tlet Regíonaal Ontgrondíngenplan Noordzee (RCN) vordt opgesteld car het voot€encÍÞn beleid
ten aanzien van wínníng van oppervlakledelfstoffen ín de Noordzee uit te rærken. In het plan zuLlen
onderr¡eer gebieden worrlen aange\dezen, die geschÍlct v¡onlen geacht voor de winnír¡C van verschíllende
oppenrlaktedelfstoffen. Het MER spítst zich toe op de zandwinníng.

Stand van zÂkarl2 Op 15 septembet L987 heeft de Minister van Verkeer en l{aterstaat de besluit-
vormingsprocedure gestarl. De verþroep van de Ccnmissie heeft op 3 decernber 1987 geadvÍseerd or¡er
de richtlíjnen voor het MER.

De richtlijnen r¡errlen vastgesteld op 14 januari lgBB door bevoegd geâg.

Sarenstelli¡g van de rærl,€roep:
dr. F, Creutzberg te Den lielder (adviseur)
dr. P. llagel te Llrruiden
ir. G.J. Heij te Dríebergen
prof. dr. J.H.J. Ter"wíndt te lætrsden
prof. ír. A.F. van lIee1e te Stolwíjk.
dr. H. Cohen te Bilttror¡en (voorzítter)

Secretaris van de ¡rærkproeo: drs. J. van Belle

Mílíeu--ef fectrapportage pror¡íncÍaat afvalstof fenplan Lfmh¡rg ( 159)

InitÍatÍefnener: Províncíale staten van Límhrg

Bevoegd gezag: Provincíale staten van LÍmhrrg

Besluít: vaststelling van het provinciaal afvatstoffenplan (PAP), voorzover dit betreklcíng heeft op
de r¡ethode van defínitíeve verwíjderÍng van afvalstoffen, de daanroor te creëren voorzieníngen en de
locatíe van díe voorzíeníngen of Ínrichtíngen.

Activiteít: De provÍncie Límhrg za\ het PAP opstellen voor truíshoudelíjlce en daarnee gelijþestelde
afvalst,offen, bedríjfsafvalstoffen, boturr-- en sloopafval, zíekentn-risafval, zuiverÍngsslib, bodansa-
neringsspecie, baggerspecie en kolkenvuíl, overschot dierlijke nest, verbrandingsresten, groenafval,
autoc¡rakken en k1eín chernisch afval.
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stand van zaken: De m.e.r. is op 27 juní 1988 gestart. De Ccnmíssie advíseerde op 2ó augustus aan
Gedeputeerde Staten over de inhoud van het op te stellen MËR. tlet MER zal rraar verwachtíng begin
1989 gereed zíjn.

SaÍenstelling van de werkgroep:
dr. E.P.H. Best te Utrecht
drs. J.A. van den Berg te Zeist
ir. G. Boonzaayer te Loon op Zand (adviseur)
rnr.dr. C.J.M.A. van Rooy te EÍndhoven
dr. A.J. llíggers, r¡¡onende te l.eersr¡n
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de lærþroep: drs. H. tfuisnan

Milieu-effectrapportage ricaterbeheer Veerse Meer (160)

fnitíatíefnener: RÍjkswaterstaat, directíe Zeeland voor de Mínister van Verkeer en Llaterstaat

Bevoegd gezag: de Mjnister van Verkeer en lrlaterstaat

Besluit: besluít over de venselijktreÍd tot herzieníng van het waterbeheer van het Veerse Meer.

ActÍvíteít: Na het gereed kcnen van de Oosterscheldewerken zal het waterbeheer van het Veerse Meer
definítief n¡ceten \tuþrden geregeld. Voor dit waterbeheer kcnen i¡ aarrrerking een groot aantal keuze-
mogelÍjkheden met peilbeheers- en waterlcv¡aliteítsnaatregelen, zoals díverse (wisselende) peilen,
uitwisselíng/doorspoelÍng ÍEt water uit de Oosterschelde of Noordzee en gedeeltelijk afleiden van
polderwaters. Voor de beleidsanalyse ten behoeve van de definitieve ker¡ze van het waterbeheer wordt
een MER vewaardígd.

Stand van zaken: De start van de m.e.r. ís op 5 oktober 1987 bekendgernaakt,. De Ccnmíssie heeft. haar
advíes voor richtlijnen uitgebracht op 3 december 1987. De richtlíjnen zíjn vastgesteld op 13
januarí 1988. tlst MER za1 naar verwachtÍ¡g half 1989 gereed zijn.

Sa¡rensteil ine werkgroep :

prof. ír. C. BÍjkerk te Rhenen
prof. dr.ir. J.C. van Dam te PÍjnacker
dr. It. Joenje te llagenÍngen
ír. J.A.M. van der Iæe te rs-Gravenh,age

prof. dr. J. Ríngelberg te Putten
prof. dr. J.I.S. Zon¡reveld te Zeist (voorzitter)

Secretarís rrerksroep: ir. L.J. Coudswaard , geassisteerd door ír. R.I. Seijffers

Milieu-ef fectrapportase keersluís Ranspol (161)

InítÍatiefne¡rer: Rijkswaterstaat, directie ùrerijssel voor de Minister van Verkeer en lüaterstaat.

Bevoegd gezag: Mínister van Verkeer en lrlaterstaat.
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Besluít: een (principe-)besluít c¡¡er noodzakelijke naatregelen ter beveíligíng van Noordræst-Over-
íj ssel tegen overstrcrningen.

Activíteit: Het zoeken van de beste oplossing crnNoordlrest-Overijssel beter te beschernen tegen
overstrcrningen ¡ret door noordwesterstornen opgestuwC water uit het IJsselmeer in combinatíe met
grote (rívíer)waterafvoeren.
Het gaat vooral crn de aanleg van één of neer keersluizen bíj bíjvoorbeeld Ramspol of Westerveld
(Zwolte). De aanleg van één of ¡reer keersluizen za1 nog gepaard nneten gaan net een aantal dijkver-
sterkingen. Ook een alternatíef dat uítsluítend uít dijkversterkingen bestaat worrCt nog niet geheel
uítgesloten. De oevers van de betreffende vzateren zíjn ten aanzíen van natr¡¡r- en landschapswaarden
vari grote betekenís en lcr¡etsbaar voor íngrepen. Ook tret rüoon- en leefrnilíeu en de cultuurhistorie
lann¡ren ín het geding kcnen.

Stand van z¿ke¡z De start van de m.e.r ís op 21 oktober 1987 bekendgønaakt. De Ccrmissíe heeft haar
advies voor de richtlíjnen voor de i¡rhoud va¡ het MER op l8 decen¡ber 1987 uitgebracht. Op 6 aprÍl
19BB werden de rÍchtlijnen vastgesteld. Iiet MER werd op 28 september 1988 bekendgemaakt. De in-
spraakperiode liep tot 1l novefüber f988. Op 5, 7, l0 en 13 oktober \ærden voorlíchtÍngsavonden ge-
houden. Een hoorzítting værd op 14 december in Kampen gehouden, Het toetsingsadvies za! medío
januari 1989 uítgebracht v¡orden.

Sanenstell ing vrerþroep :

dr, H. de Haan te lænner
prof . dr. ír. J.P.fh. I(alksr¡ijk te Benttnrizen
drs. R.G. Mes te Utrecht (adviseur)
drs. J,A,J. Vervloet te Bennekcrn
ír. K.H. Veldt¡¡is te l.lassenaar (voorzítter)

Secretaris werþroep: ir. R. I. Se ij ffers

storlplaats voor bcr.rit¡È- en sloopafr¿al Ileiloo (163)

fnitiatíefnsrer G.P. Groot Recyclíng B.V. te lleÍloo.

Bevoegd gezag: Cedeputeerde Staten van Noord-Hol1and en het Hoogheernraadschap der Uitwaterende S1uí-
zen in Kennsrerland en llest-Fríesland.

Besluít: Vergunníngverlenirg íngevolge de Afvalstoffenr,ret (Atl) voor de aanleg en ínrichtíng van de
stortplaats en íngevolge de I{et, verontreíníging oppervlaktev¡ateren (l,iW) voor de lozing va¡r afvalwa-
ter van de stortplaats.

Activiteít: De fÍrrna Groot Recycling B.V. is van plan de tnridíge ín haar beheer zijnde stortplaats
voor bor¡r- en sloopafval af te graven, de vríjkcnnnde bruil<bare afvalbestanddelen te hergebruiken en
het huídÍge terrein opnieuw in te ríchten en uit te breíden voor een scheídingsinstallatíe voor
bor¡w'' en sloopafval en de storL van de niet voor hergebruik ín aarrrerkíng kcnende reststoffen.
Dít betekent dat uit reeds gestort afval bruikbare bestanddelen 211en \,rorden tenrggewonnen en dat
in sanentung daarnee een reeds ín gebnrik zijnde stortplaats alsnog zal worden geïsoleerd.

Stand van zaken¡ De m.e.r. ging van starb op 3 decønber 1987. De Ccnrnissie voor de m.e.r. heeft op 2

februarí 1988 tr,aar advíes voor richtlÍjnen uitgebracht. De richtlíjnen rærden op 24 nni door bevoegd
gezag vastgesteld. Op 6 juli 1988 werd heÈ MER bekendgernaakt. Op 1l augustus heeft de Ccr¡missÍe een
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aanrru1ling oP het MER ontvangen (zonder bekenùûâking). De Carmíssie bracht op 12 septønber 1988 haar
toetsíngsadvíes uít.
De Consníssie constateert in het toetsÍngsadvies dat het voornenen van de ínitíat,iefnener net een
aantal onzekerheden ís cngeven. Dat geldt ¡ret na¡re ten aanzien van de sanenstellÍng van de huidige
stortplaats en de daanrne safiÞnhangende afzetnngelíjktreden van het af te graven rnateríaa1. Volgens
de Ccnmissie díent alsnog een aanvullende onderbo.nuÍng te rporden gegeven van de mogelijke herge-
bruikspercentages' gebaseerd op tnridíge en (voor zor¡er te overziene) toet<cnstige laualiteítseisen
voor nuttig toepasbare rnateríalen. Bíj de uitrrærkíng van het stortplan zou híerop fiþeten ¡¡orden ín-
gegaan door mÍddel van een scenario dat uítgaat van gerÍngere hergebruiksrogelíjkleden en/of een
andere sanrenstellíng van het af te graven rnateriaal. Ten aanzien van de activiteiten en daarmee sa-
menhangende míIíeu-effecten betreffende ccnposteríng van GFT en agrarisch afval nerkt. de Ccnrnissie
op dat deze vleliswaar ín het MER trrcrden behandeld, rnaar niet zíjn opgenomen Ín de vergunningaan-
vraag. De CcnmissÍe vraagt zÍch dan ook af ter onderbouning van væIk besluit deze inforr¡ntíe dient,
v¡el ¡rerkt de Ccnmissie op dat zonder ÍEer storten van agrarisch afval en GFT ín begínsel niet meer
op een dergelijke stortplaats ttnrishoort.

Sanenstellj¡E van de l'¡erkgroep:
drs. J.A. van den Berg te Zeist
mr. C. I¿mbers te Opende
ing. J.A. Mertens te Tilhrrg
dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzitter)

Secretaris van de rrerkgroep: G.F.!f. llerngreen (in de vooroverlegfase) en drs. R.L.J.M. Klerks (í¡ de
toetsirrgsfase) .

Verzoek cm van de olicht tot v¿ur m.e.r. r¡oor de eolfbaân Rrisoord (164)

fnitÍatíefnener: Arsterdanse Colfclub.

Bevoegd gez¿;g crver het verzoek crn ontheffíng van de m.e.r.-plicht : De Mínister van Volkst¡¿iwesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van landbq¡s en vísserij.

Bevoesd eezÂp bii het besluit or¡er de ínríchtíns en het van de eolfbaán : het bestr¡rr van de
ganeente IlaarlenrerlÍede en Spaarnvoude.

Besluít: Het al dan niet verlenen van een ontheffíng van de plicht tot uítvoeríng van m.e.r. ten
behoeve van de besluÍtvormÍng over de voorgenomn ínrichting van de golfbaan Rrígoord. Ten behoeve
van de realíseríng van de golfbaan zal het bestennringsplan trRuigoordrr van de gareente }faarlernerlie-
de en Spaarnr+oude Íþeten v¡orden gewijzígd.

Activiteit: De voorgencnen activiteit, betreft de ínrichtíng en het gebruÍk van een 18 holes golfbaan
op een terrein van Íets r¡ger dan 50 ha in de Houtrakpolder ten noorden van het, recreatíegebied
Spaarnwoude-Houtrak. De goJ.fbaan is bedoeld als vervanging van de huídige golfbaan van de
l¡rsterda¡rse Colf Club te D¡ivendrecht.

Stand van zaken: Het verzoek c¡n ontheffíng van de m.e.r.-plicht rrerd op 15 oktober 1987 ingediend
door de l¡rsterdanse Golf Club bij de rninister van \ßCM. lþt verzoek qn ontheffing werd ter Ínzage
gelegd vanaf 9 nor¡ernber 1987. Er was gelegenheíd tot Ínspraak gedurende één maand vanaf deze datr¡n.
Per bríef van 6 nor¡eniber 1987 verzocht de míníster van ry'RCM ¡rede rrar¡ens zíjn anbtgenoot van landbor¡c
en VisseriJ aan de CqnnissÍe advies uít te brengen orrer het ontheffíngwerzoek. De Ccnmíssie bracht
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haar advies uit op 4 decenrber 1987. Naar de nening van de Ccnmissie ttstaat de Þ'trel<kelijke omvang
van de miTieu3*olgen in dit. g*a7 een fuwiTliging van het vetz,æI< op grord van artikei 4!e, eerste
lid orñer a van de Vahn an ontheffing van de m.e.r.-plicht niet o¡t ernstige wÍjze ín de wegn. Bij de
uitvoeríng en het gebruík zou we1 aandacht Íþeten vorden geschoriken aan ÍnrÍchtíngseisen en beheers-
rnaatregelen.
De mínÍster van \ROl en de minster van l¿ndbouw en Vísserij besloten per brief van 18 januari 1988
aan de A¡rsterdanse Colf Club de gevraagde ontheffírg te verlenen.

Sanenstellíng van de werþroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Bn¡nssum
dr. H. Cohen te Bilthorzen (voorzitter)

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

Mil íeu-ef f ectraûDortase A¡sterdarlþst (165)

fnítiatíefnsrer: Col lege van Buqgøeester en l{ethouders van de geÍÞente ^ê¡nsterdam

Bevoegd gezag : Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de Minister van Verþer en l{aterstaat, de
Minister van Volkstruiwestíng, Ruinrtelijke Ordening en Mi1íeubeheer, gerÞenteraad Arsterda¡n.

Besluít: vergunníngverlening íngevolge de Afvalstoffemæt, de llet verontreÍniging oppewlaktewa-
teren, de Wet che¡¡¡ísche afvalstoffen en een lozingwerordenÍng gereenteríool.

Actíviteit: I{et betreft de bor¡c v¿m een afvalverrærkíngsinstallatíe in het rcstelÍjk havengebied van

^ê¡rsterdam (AVI-lfest) voor de venrerking van afvalstoffen uÍt, de sarenværkÍngsgebieden ã¡id-IGnnenpr-
land, Irlaterland, Arsterrlam en c¡rstreken en Arstel en Meerlanden. Bíj de bepalj¡lg van de capaciteit
van de installat,íe is uitgegaan v¿ux een prognose van de te venr¡erken hoeveelheden afvalstoffen van
ó78.000 ton per jaar in 1993. Voor de opzet van de ínstallatíe is gekozen voor een npdulair basís-
concept bestaande uít, vier afvalverbrandíngsrndules en dríe tnriwuilscheidíngsrndules. De Íngebnrik-
nemíng van de AVI-lJest (1993) zal gekoppeld ucrden aan de sluitíng van de ín 1993 afgeschreven en
(milieu)technísch verouderde vuílverbrandíngsínstallatie ín .ê¡rsterdarrl.troord.

Stand van z-a7<en: De m.e.r. -procedure is gestart op 24 december L987. Op 3 naart 1988 bracht de Ccr¡r
mÍssie advíes uit or¡er de rícht,líjnen voor de fnhoud van het MER. De richtltjnen werden op 12 Junl
1988 door bevoegd gezag vastgesteld.

Sanenstellíne van de lrerþroep:
prof. dr. ír. P.J.H. Buíltjes te Apeldoorn
Íng. L.A.B. de Jong te Boskoop
prof. dr. L. Líjklerna te Renlq-ûn

C. van Maanen te tlornerveer (advisetrr)
drs. A.A. Seí¡ te &le (adviseur)
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de çerkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks.
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Mi1 solfbaan rDe lltrecht' te Hilvarenbeek (166)

Init íat iefnener : Al'lEV LevensverzekerturC N.V. te Utrecht

Bevoegd gezag: C'enBenteraad Hilvarenbeek

Besluít: vaststelling vån het bestenrníngsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan en re-
creatier,aonÍngen ín het landgoed tDe Utrechtt.

Actívíteit: ùn te kcnen tot een rendabele exploítatie van het laadgoed tDe Utrecht' heeft de eige-
naar, de A'fEv N.V. , het voornøren een 27 holes golfbaan fiEt clubtnris en een ccnplex van r¡Bxjrnaal 100
recreatíewoníngen aan te leggen Í¡ een gebíed ter grootte van ongeveer 95 ha, aansluitend aan het
verblíjfsacccnnndatieccnplex tRustoordt. llet landgoed ¡naakE deel uit van een grote landschapseentreid
(G,E).

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is op 7 deceniber 1987 gestarl net de ter visíe leggíng van de
startnotitíe. De Cormíssíe bracht op I februarí 1988 haar advíes voor de ríchtlijnen voor de inhoud
van het MER. uit' Op 25 febnrarí 1988 \,ærden de richtlijnen conform het advíes van de Ccnmissie door
de GenBenteraad van Hílvarenbeek vastgesteld.

SaÍenstellíne van de werkgroep:
A.P.H,M. Boorrnan te Bnrnss.¡n
ir. K.A.A. van der Spek te A¡ersfoort.
dr. H.E. van de Veen te Terrrvolde
ír. K.H. Veldhuis te l.Iassenaar (voorzitter)

Secretaris van de r,verkgroeo: drs. H. tfuisnan

centrale sl ítlverbrarxl Zutohen l167)

fnítiatÍefnener: Zuíveríngsschappen oostel ij k c'eIderland, Llest-overÍj ssel en de veh¡,¡e

Bevoegd gezag: C'edeputeerde Staten van Celderland en het zr.riveringsschap Oostelijk Celderland

BesluÍt: vergr:nnÍngen íngevolge de Afvalstoffenvæt en de l^let VerontreinÍgíng Oppervlaktewateren

Actívíteit: De Zuíveringsschappen overwegen voor de lange termijn over te gaan op centrale ver-
brandíng van zuíveringsslib cndat rur ca. 1992 voldoende nuttíge toepassíngsrngelíjkheden, zoals af-
zet in de landbouw, zu11en ontbreken. Een gøreenschappelijke s1ítverbrandÍngsÍnstallatie r,rcrdt daar-
toe ontwikkeld. Voor deze installatie ís de voorkeurslocatÍe een terreÍn naast de rÍoolwaterzuÍ-
vering van de Zffi te Zutphen.

Stand van zaken: De m.e.r. ís gestart op I juli i988. De CcnmÍssie heeft haar advies voor de rícht-
lijnen voor de inhoud van het MER uitgebracht op 29 september 1988. Nog tijdens de fase van het
vooroverleg heeft het Zuiveringsschap De Velt¡rpe plaruren bekendgernaakt voor de oprichting van eenrrVerTechrr-j¡stal1atíe (zie projectnr. 205) voor de ververking van zuiveringsslib ín Apeldoorn, waar-
¡ree de positie van deze ínítiatiefnener bíj het project Zutphen onduíde1íjk is ger,rcrden.

Sanenstell ing werkgroep :

ír. A.H. Dírku,uager te lælystad
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ing. A.J. Dragt te leusden
ir. A. Kiestra te Boxtel (adviseur)
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzítter)

SecretarÍs van de \,ærkgroep: drs. H. lfuignan

eolfbaan Loctsn (168)

lnitíatíefnsrer: C;olf- en countryclub rDe Graafschap t

Bevoegd gezag: C'eneenteraad van l.ochern

Besluít: vaststellíng van het bestørmíngsplan dat voorziet ín de aanleg v¿ul eên golfbaan Ín de ge-
rÍEente lpchern.

Actívíteit: De Golf- en Cotrntryclub heeft het voornenen een 18 holes golfbaan aan te leggen op de
landgoederen Ffaneland, Het Rad en enkele aangrenzende culturrgronden in de geneente Lochem: in to-
taal ca. 80 tra. Het gebied rnaakt deel uit van een grote landschapseenheid (GlE).

Stand van zaken: De m.e.r -procedure ís gestart op 30 decarrber 1987 net de openbare bekendrnaking van
het voornemen door de gemeente Lochem. De Conrnissie heeft op 26 februari 1988 haar advies voor
richtlijnen uitgebracht. De richtlijnen rærden op I nraart l9B8 vastgesteld door bevoegd gezag.
Het l{ER werd op I septønber 1988 bekendgsnaakt. De openbare zitting vond plaats op 4 oktober l9BB.
Op 11 novernber l9B8 heeft de Ccnmissie het toetsingsadvíes uitgebracht. Uít dit advies komt naar
voren' dat de presentatie van de gegevens ín het Mffi. goed is, rnar dat. het MER onvoldoende onder-
bowving geeft aan de voorgencnen actívÍteit. De beschrÍjving van de voorgencnen activíteit ís rede-
líjk gedetaÍlleerd. De ccnpenserende rnaatregelen, vooral wat betreft de bosaanplant worden te opti-
mistisch beschreven.
De beschrijving van de alternatíeven, met nane de ínrichtingsalternatíeven en het neest-rnilíeu-
vriendelíjke alternatief n¡ceten echter nader v¡orden uitgeværkt. Een dergelíjke uítwerkíng za1 nog
worden opgesteld door het bevoegde gez;rg.

Sa¡renstellíng van de rærkgroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Brr.urssr¡n
prof. ír. C. Bijkerk te Rhenen
dr. ír. A.J. Flach te Overveen
ír. K,A.A. van der Spek te Àrersfoort.
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Ttrorn (i¡ de toetsíngsfase)
ir. A.L.J. Llijnhoven te Crrlønborg (adviseur)
drs. H.G. O¡perkerk te Enren (voorzítter)

Secretarís van de werkgroep: drs. M. Buitenkanp.

Mílieu-effectraprportage afvalvenrerkí¡rgslocatie ARoGñùesterkwart,ier (ló9)

fnitíatíefnener: Bestr¡¡r van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regío Centraal
GronÍngen.
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Bevoegd gezag: Bestuur van de gemeenschappelíjke regelíng Afvalverwijdering Regio Centraal
Groningen.

BesLuít: De aanwijzíng van een locat,íe voorhet gecontroleerd storten van bedríjfsafvalstoffen,
bouw- en sloopafval, zuiverírgsslib en verontreinÍgde grond voor de regiors Centraal GronÍngen en
!{esterkvmrtíer als uihærkíng van het 1!,æede Afvalstoffenplan van de prcrvíncie Gronírgen. De ínfor-
matíe in het ¡nilieu-effectrapport, (MER) zal tevens a1 zoveel nogelijk ¡¡orden gerÍcht, op de besluit-
vorrning or¡er de vergr:nningsverlenÍng in het kader van de Afvalstoffenv¡et en de 1{et verontreinígíng
oppervlalctewateren.

ActÍviteít: De (keuze van een locat,ie voor de) venærkíng van ca. lO0.0O0 ton van bepaalde afval-
stoffen per jaar bínnen de grenzen van de huÍdÍge samenwerkirgsgebieden Centraal Groningen en
ÌJesterkv¡ar[ier voor een període v¿m ca. 15 jaar, waarbij het te verwerken afval za! bestaan uÍt
bedríjfsafval, bonr en sloopafval, aníverÍngsslib en verontreínígde grond.

Stand van zaken: Op 3 februarí 1988 ís de m.e.r. gestar!. De værþroep van de Ccnmíssie bracht op 3l
¡naart 1988 haar advÍes voor richtlijnen uít. De ríchtlijnen rærden op 29 jr:ni 1988 door het bevoegde
gezag vastgesteld

SanBnstellíng van de rtrerkgroep:
ir€. J.A. l'{ertens te Tilhrg
drs. E. Rcrnijn te Oosterbeek
drs. J.H. Snittenberg te lrnsun
prof. dr. J.I.S. Zorureveld te Zeist (voorzitter)

Secretarís van de r,ærksroep drs. R.L.J.M. Klerks, geassisteerri door drs. M. Odijk.

Milíeu-effectramortage ræstra¡rdr¡eg en t¡oofdrregeruret regÍo schiphot (170)

Init,iatiefnerer : Dírect ie Noord-Holland van Rijksvaterstaat

Bevoegd gezag: MínÍster van Verkeer en l{aterstaat

Besluit: vaststellÍng van de tracéts van de vestrandvreg en het hoofdvegennet regío Schiphol.

Actíviteit: Qn de reeds bestaa¡rde en de nog te ven¡achten overbelastíng van het huidíge wegennet
tegen te gaan, bestaat het voornenBn ten ræsten (r.æstranórcg) en ten zuiden van A¡sterdam (de Schí¡
holt'æg) tvæe níer¡æ !ægen aan te leggen. De trree geplande rregen zÍjn nog niet in het Stnrctr.n¡rscherna
Verkeer en Vervoer opgenomen, maar de partiële herzíeníng van tret $fV is in behandelÍng bij de
I\æede l(ar¡er.

Stand van z¿l<ery. De m.e.r. ís op l0 nraart 1988 gestart ¡ret de openbare bekenúnakÍng van het voorne-
¡ren' De C.c¡rmissie heeft op 9 reí 1988 advíes uitgebracht over de ríchtlÍjnen voor de Írrhord van het
MER. Varuæge de grote onderlínge sanenhang tussen de t¡¡æe tracérs, zijn de beide projecten gezanen-
líjk door de Ccnmissie behandeld. De richtlÍjnen rærden op l0 jtrni 1988 door de Mirister van Verkeer
en Waterstaat vastgesteld.

Sa¡renstallÍng van de v¡erkgroep:
ir. B.N. de KonÍrg te Rhoon
dr. Íng. A. von Meíer te Nieuw Vennep
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í¡9. Iü. Meijnen te Utrecht
dipl.íng. K.P. Vollner te Bodegraven
dr. H. Cohen te BÍlthoven (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: mr. H. Kolderæe

Mílieu-effectrapportage stadsgev¡estpark l,Ioorddijk ( 172)

fnítíatíefnener: Colleges van Burganeester en Hethouders van de gareenten Groníngen, Bedum en Ten
Boer

Bevoegd gezag: Geneenteraden v¿ut Groníngen en Bedr¡n

Besluít: de vaststellíng van het bestarmíngsplan van de gøreente Groningen en de wijziging van het
bestenmíngsplan van de gøreente Bedr¡n ten behoeve van de realísatíe van het Stadsgewestpark Noord-
díjk.

Actíviteit: Ter voorzieníng in de behoefte aan recreatíeve voorzieningen ín het noordoostelíjk deel
van de stad Groníngen en jn de daaraan grenzende delen van de gøreenten Ten boer en verdere ccgevíng
wordt een stadsgewestpark aangelegd. I{et stadsgevæstpark beslaat ongeveer een oppervLakte van 1200
ha en voorzíet in de aanleg v¿ux een centrtrrgebied voor íntensieve recreatie, de aanleg van bosge-
bíeden ten behoeve van recreatie en houtproductie en in nngelíjkheden voor fiets- en kanorecreatie.

Stand van zaken: De m.e.r. is gestart op 30 nnart 1988. De ínspraaþeriode líep tot 31 nei l9BB. De
Ccnmissie bracht haar ríchtlÍjnen uít op 27 neí 1988

Sanenstellíng van de werkgroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Bnrnssun
dr. ír. A.J. Flach te Oven¡een
drs. G.M.R.A. van Oor[ te Zeist
dr. H.E. van de Veen te Teruolde
prof.dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst, (voorzítter)

Secretaris van de !úerksroep: mr. H. Kolder,æe

Míl ieu-ef f ectraooortase Pol ffiM Geleen ( L73

InítíatíefnenBr: D${

Bevoegd gezag: C;edeputeerde Staten van Límh-ug

Besluít: vergunningverleníng ingevolge de llet inzake de l¡rchtverontreínigíng, de l{et geluídhiader
en de HÍndenæt.

ActivÍteít: De bestaande polypropeenfabriek te C"eleen za1 worden uítgebreid van 14O.000 ton per jaar
naar 280.000 ton per jaar. DÍt betekent. een uítbreidhg net een tlveede prodr:ktÍestraat waarbij het
gemodificeerde s1urry-proces zal r"orden toegepast. D$4 beoogt daarnee het aandeel van de ¡r¡arl¡ct, van
rrspecialtÍesrr en de contínuinteÍt van leveríng te vergroten.
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Stand van zaken: De m.e.r. ís gestart op 12 febnrarí 1988. De inspraakperíode líep tot 25 rnaart
1988. De Ccrmissie bracht haar advíes voor richtlijnen uit op 12 april 1988. De ríchtlijnen werden
vastgest,eld j¡ neí 1988. Op 24 oktober 1988 rærd het MER bekendgernaalÈ. De ínspraakperíode liep tot
24 noveniber, de hoorzítting rærd gehouden op 9 noveniber. Op 14 decanber 1988 bracht de Cqrmíssie het
t.oetsíngsadvies uít. Daarín concludeert zíj dat hêt MER een goed beeld geeft van de milÍeugevolgen
van de voorgencoÞn activiteit, ¡ret uitzonderÍng van geluidsaspecten en bepaalde ernissíepunten naar
de 1æht bij het ¡reest-rnilier¡¡riendelíjke alternatief .

Sanenstelline va¡ de uerþroep:
ing. I.f.G. Been te Schíedam (adviseur)
ing. A.J. Dragt te læusden
dr. ing A. von Meier te Nieuw Vennep
dr. R. Schilt te Hilvers¡n
ir. K.H. Veldtn¡ís te l{assenaar (voorzitter)

Secretaris van de r,rerkgroep: ír. R,f. Seíjffers

HELP-rapport n¡ílver*ave1íng Baarderadeel (174)

InitiatiefnenBr: níet van toepassing

Bevoegd gezag: níet van toepassíng

Actívíteít: De Ccnmissie speelt ín het kader van de eval-r¡atíe van de werkÍngssfeer van de m.e.r. een
ro1 bij de toetsing van evaluatierapporten van bepaalde landÍnrichtíngsprojecten. Daarcrn z-al zæ in
dríe jaar een aantal evaluatíerapporten van landinríchtingsprojecten toetsen. Het gaat om die
landinrichtíngsprojecten, qzaar grote landschapseenheden of ¡reest waardevolle beeldalen of neest be-
langrijke væidevogelgebieden deel van uít rnaken.
De Conrnissíe ís gevraagd het HElP-rapport nittltotdelijk te fuzÍen in het LÍcht vdn de crÍteria die
daa.n¡oar in het kder van de m.e.r. gelden" en bij de toetsing van het HElP-rapport de werkruijze van
de m.e.r.-procedure zoveel mogelijk te benaderen. In orrerleg ret de Landínríchtingsdíenst Ís be-
sloten aanbevelingen (vergelíjk richtlíjnen-advies) voor de inhoud van het. evaluatierapporL van het
voorontwerp-plan van de ruilverkaveling Baarderadeel op te stellen. Bíj het op te stellen evaluatie-
rapporl z¿,I de landínrichtíngsdÍenst. rekening houden ret deze aanbevetingen.

Stand van zaken: De Co¡rmissie heeft ín het voorjaar 1988 concept*aanbevelíngen opgesteld voor de
inhoud van het HElP-rapporb, behorende bij het voorontwerp-plan van de nrilverkaveling Baarderadeel.
De concept-aanbevelingen zijn op 30 mei 1988 besproken net de i,andinrichtíngsdienst. De Landin-
richtingsdienst ven¡acht ín het voorjaar 1989 het voorontwerp-plan gereed te heben en het bijbe-
horende HELP-rapporl a¿m de Ccnmissie ter toetsÍng voor te kr¡nnen leggen.

Sanenstellíne van de værþroep:
ír. 1rl. Craner te lùoubn€ge
ír. A.J. van Dijk te Uffelte (adviseur)
ir. P.T. Schure te Den Bosch (adviseur)
ir. J.A. LörzÍrg te Rhenen (adviseur)
dr. J.Ttt. de Snidt te Fgnond aart Zee
dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzitter)

tenkanpSecretaris van de werkgroep: drs. M. Bui
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Vetzoek crn ontleffíng van de plicht tot uib¡oerins van m.e.r. N.A.M. injectie van afvalwater in het
Sctroonebeek olíeveld via ¡leetsation IffIII (175)

fnitíatíefnener: Nederlandse Aardol íe ìCaatschappij, Assen

Bevoegd gezag voor het verzoek om ontheffíng van de m.e.r.- plichtr De Mi¡ister van Volkshuís-
veslíng, RuÍmtelíjke Ordenírg en Milieubeheer en de Minister van l¿ndbouvr en Visserij.

Bevoegd gezag bíj het besluít over de vergunningverlening jn het kader van de Afvalstoffen¡æt: C'ede-
puteerde Staten van de províncie Drenthe

Besluít: Het al dan niet verlenen van een ontheffing van de plícht tot uitvoering van m.e.r. ten
behoeve van de besluitvonning Ín het kader van de Afvalstoffenwet

Actíviteít: De voorgencnen activiteit betreft het ín de díepe bodøn brengen van proceswater, vrijge-
kcnen bíj de gaswínníng en de gaszuiverÍng. tlet water ís afkcnstíg uít verschillende gasvelden in
T\vente en Zuíd-Oost-Drenthe en voor een klein gedeelte (naar schatting I %) uit de gasontzroavelÍrgs-
ínstallatíe ín tnren. FIet water wordt in het olíeveld Schoonebeek gelnjecteerd via het buiten ge-
bruík zijnde Meetstatíon )MIII.

Stand van zaken: llet verzoek crn ontheffing van de m.e.r.-plícht vrerd ter ínzage gelegd vanaf 25
januarí 1988. Er was gelegenlreíd tot inspraak gedurende I naand. Per bríef van 19 januarÍ 1988 ver-
zocht de Mínister van VRCM ¡rede nanens zijn anbtgenoot van l¿ndbouw en Vísseríj aan de Co¡rmissie
advíes uít te brengen over dit ontheffingsverzoek.
De Ccnmíssíe bracht haar advíes uit op 2 nsart 1988. In eerste jnstantie bleek er bíj de Conmissie
een aantal crucíale vragen te bestaan or¡er de sanenstellíng van het water, over de rngelíjklreíd dat
het afvalwater ¡ret zoet grondwater j¡ contact zou kcnBn en over de wíjze waarop het ínjectie-proces
gecontroleerd zou r¡orden. De N.A.M. heeft nog tijdens de procedure (schríftelijk) aanvultende infor-
matie verstrekt, waardoor de Ccnmissie uíteindelíjk tot de conclusíe kruam, dat I' de g*o7gen van de
voorgenomen activiteit nÍet zozeer ndelþ kunnen zijn, dat er rden zal zijn øn negatief te rea-
geren op de onthefingsaanuraag tt.

De Míníster van VROù{ en de Míníster van I¿ndbor¡r¡ en Visseríj besloten per bríef van 2l nraart 1988
aan de N.A.M. de gevraagde ontheffÍng te verlenen.

Sanenstellíng van de werþroep
ír. !1. van ùrijvenbooden te lloudenberg
íng. J.L.J. van Es te rs Graventr,age

dr. J. Ih. de $nídt te Egnnnd aan Z,ee

mr. P.J. Verdam te Bílthoven
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de værþroep: mr. H. Koldevæe

MilÍeu-effectrapportage afualvencijderíng A¡id+st Brabani (176)

fnit iatiefnenBr: Str.urrgroep toekcnstÍge afvalvenærkíng Zuíd-Oost Brabant, (STAZOB), n¿¡ÍÞns¡ de drÍe
deelnørBnde gewesten.
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Bevoegd gezag: Intergewestelíjk orrerleg Zuíd-Oost, Brabant (IOZOB), turnens de drie deelnenende ge-
tæsten: het Sa¡renrrerkingwerband Agglcneratíe Eindhoven, het Streekorgaan Gewest Helmond en het
Streekorgaan l(ørpenland.

Besluít: vaststellÍng van een regionaal afvalvenærkíngsplan (regelíng a1s bedoeld ín artikel ló
Afvalstoffenvæt), í.c. de systeanrkeuze en de locatie-keuze voor een scheidíngs- annex verbraadings-
ínstallatie en een stortplaats.

Actíviteít: Door de Samenv¡erkingsgebíeden i¡ Zuíd-Oost Brabant dient op basís van het províncÍale
afvalstoffenplan bínnen een jaar na vaststellíng van het PAF II, voor de categoríeën tn¡ishoudelijke
en daarmee gelijþestelde afvalstoffen een uítrrerkíngsplan te r¡orden opgesteld. Het pAF II gaat er
van uit dat ín Z-O Brabant de verbrandí¡lg plaats víndt, voor de |tcluster Oosltr, crn¡attende de Samen-
werkíngsverbanden (SWten) Eíndhoven-IGnpentand, Helnnnd, rs-llerlogenbosch en nngelíjk ook Noord-
Oost Brabant. In díscussie ís de nngelijke vemerkÍng van afval uít Noord Limhrg. De hoeveelheid te
venverken afval vordt in het laatste geval üiree en een half keer zo t.o.v. de situatie waarbÍj afval
a11een uit het gebíed van de IOZþB zr'lf zou vprden verwerkt. Het MER díent vooral ter ondersteuning
van de locatÍekeuze voor een grote verr*erkíngsínstallatÍe en een afvalstor¡plaats.

Stand van zaken: De m.e.r. is op 7 maart 1988 gestart. De Conmissie adviseerde op ó mei aan het
over de Ínrþud van het op te stellen MER. op 24 juni heeft het roZoB deIntergewestel íjk Overleg

richtlijnen vastgesteld. Het MER z¿,r naar veruachtíng begín l9g9 gereed zíjn.

Sarenstelli¡g van de rrerkgroep:
dr. ír. J. I{oeks te l.IagenÍngen
ir. 1{. IGei¡ te l¡che¡n
ir. B.G. Kreiter te Putten
mr. C. I¿mbers te Opende
ir. P.H.J. de ÌIrÍnger te Rotterdan
dr. H. Cohen te BíIthcn¡en (voorzítter)

Secretarís van de r,rerkgroep: drs. H. tfuísnan

MÍ1 stortolaats Arnhe¡n (177)

fnitíatíefnenÞrs: Put¡nan Holding B.V. te Duiven, Spítrnan Holding B.V. te RenkLûn, geneente Arnhem en
het sar¡enværkingwerband Regio Arntrøn.

Bevoegd gezag: Ccdeputeerde Staten van Gelderland en het zuiveringsschap Oostelíjk C¡elderland.

BesluÍt: Vergunníngverlening krachtens de Afvalstoffenræt en lJet verontreínigíng oppenrlaktev¡ateren.

Activíteít: Aanleg van een regíonale afvalven¡erkingslocatie voor níet her te gebruiken, niet-ver-
brandbare afvalstoffen en niet het her te gebruíken resídu van de afvalverbrandingsinstallatíe te
Dt¡iven.
In het tweede Afvalst,offenplan van de prorríncie Cclderla¡rd !¡onJt veírÞld dat vóór 1990 een ver-
vangende, regionale stortplaats (Velpenbroek te Arntren¡ of een andere door het sanenwerkingsverband
aan te geven locatíe) beschikbaar za,I nneten zijn.

Stand van zaken: Op 24 maarb 1988 v¡erd door C'ede¡nrteenJe Staten van Celderland de m.e.r.-procedure
gest'art op verzoek van Pr¡t¡¡ra¡r Holding B.V. TÍjdens het vooroverleg zijn ÍnítíatÍeven aangøreld van
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Spítman Holdíng B.V. en de gøreente Arntre¡r¡ voor realisering van een stortplaats op andere locatíes,
Gedeputeerde Staten van Celderland hebben verklaard dat slechts één van de híewoor genoende initÍa-
tieven kan 1eíden tot een nier¡¡e regíonale stortplaats. Daartoe zov ê.ên m.ê.r.-procedure gevolgd
worden.
Op 24 neí 1988 bracht de werþroep van de Ccnmíssíe, op verzoek van Ccdeputeerde Staten, één geinte-
greerd advies voor ríchtlíjnen uít voor de door de ínítíatiefneners op te stellen milieu-effectrap-
porten over de aangørelde locaties.
Op 12 augustus 1988 rærd door Cedeputeerde Staten de m.e.r.-procedure gestart voor de overige aange-
relde inít.iatíeven (van Spítrnan Holding BV. , de gefiÞente Arnh€rn en de Regío Arntrern). Inmíddels had
ook het samenwerkíngsverband Regío Arnhem zÍjn voorneÍEn bekendgernaal<t, tot realiseríng van een
stortplaats op de locatie Z!'¡eekhorst te Zevenaar.
Op 5 oktober 1988 bracht de rrerþroep van de Ccnmíssie op verzoek van Ccdeputeerde Staten een aan-
vullend advíes voor richtlíjnen uit,.
In haar aanvullend advies heeft de CcnmÍssie tevens aandacht besteed aan het voornefl¡en van de ge-
nÞente Arnh€rn voor de realiserÍrg van een tíjdelíjke opslagplaats voor verontreÍnigde grond en een
tíjde1íjke deponie voor verontreínigde baggerspecie op de locat,ie Koningspleíj-Noord te Arntrern.
De richtlíjnen ten behoeve van het door respectíevelijk Putrnan Holdíng BV., Spit¡r¡ån tblding BV., het
college van Burgemeester en tlethouders van Arnhern en de Regio Arnhern op te stellen MER, zijn op I
noveniber door C;edeputeerde Staten van Cæ1der1and vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben één set van
rícht1íjnen opgesteld, net. deelopdrachten voor de verschillende initiatiefneners.

Sanenstell van de
!I.A.S. van Meel te Zlpolle
íng. J.A. Mertens te Tilhrg
Ír. J.H.G. Verhagen te l.Iageníngen
ír. K.H. Veldtnris te l,Iassenaar (voorzÍtter)

Secretarís van de værkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks

Verzoek qn ontheffí¡e van de plicht tot uítr¡oering v¿¡n m.e.r. voor de solfbaan CrcnstrÍjen (178)

Bevoesd sezâp

fnítÍatiefnener: .Ambachtsheerl ijktnid Crcrstrijen

over het verzoek crn ontheffi¡le van de m.e.r.-olicht : De MÍníster van Volksln-riwesting,
Rufuutelíjke Ordening en Milíeubeheer en de Mjnister van Iandbouw en Visserij

Bevoepd sezâs bíi het besluit over de en het sebruík van de solfbâan: het besturr van de
geneente Crcmstrijen.

Besluít: I{et. al dan niet. verlenen van een ontheffÍng van de p1ícht tot uitvoering van m.e.r. ten
behoeve van de besluítvormÍng over de voorgencrr¡en Ínríchting van de golfbaan Crcmstrijen. Ten behoe-
ve van de realisering van de golfbaan zal een bestemnÍngsplan n¡ceten worden opgesteld,

Actíviteit.: De voorgencnen activiteit betreft de Ínrichting en het gebnrík van een 27 holes golfbaan
op een terreín van círca 70 ha in de lJesterse polder in de ganeente CrcnstrÍjen.

Sta¡d van zaken: lÍet verzoek cm ontheffing van de m.e.r.-plicht werd Íngediend door de êrnbachtsheer-
Iíiktrcid Crcnstrijen bij de MínÍster van \IRCM. llet, verzoek om ontheffing werd ter inzage gelegd
vanaf 18 februari i988. Er was gelegenlreíd tot inspraak gedurende één rnaand vanaf deze datr¡m.
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Per brief van 16 febrr¡arí 1988 verzocht de miníster van \1RO4 ¡rede na¡rens zijn ambtgenoot van Land-
bouw en Vísseríj aan de CcnmÍssie advíes uit te brengen over het, ontheffíngsverzoek. De Ccnrnissíe
bracht haar advies uit op ló rnaart 1988. De bíj het ontheffíngwerzoek aangeleverde infonnatíe liet
ín eerste instantíe nog teveel vragen bestaan, cm een advÍes over de ontheffing te kr:nnen geven.
Tijdens het locatíebezoek en door schriftelijk aanvullende Ínforrnatíe aan te leveren werd deze te-
kortkomíng opgeheven. De C.cnmissie was tenslotte van neníng, dat t'er geen blangrijke ndelige ge-
volgen voat het milieu te vezwachten zijn en dat er dus geen blangrijke fuztaren fustaan tegen het
vetTenen van een ontheffing van m.e.r.-plicht op basis van artikel 41e, eerste lid otder a van de
Vabnil. BÍj de uítvoeríng en het gebruík zcr¡ \del aandacht npeten worden geschonken aan mílieube-
schernBnde ínricht,íngsnaatregelen en milieu-vríendelijke beheersnaatregelen.
De miníster van \lROl en de rni¡ster van l¿ndbor¡p en Vísserij besloten bíj bríef van 7 apríl 1988 aan
de Anbachtsheerlíjkheid Crcrnstrijen de gevraagde ontheffíng te verlenen.

Sanenstellíns van de værkgroep:
dr. R.H.D. I¿mbeck te lGpelle
ír. A.L.J. I{ijnhorren te Culønborg (adviseur)
dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzítter)

Secretaris van de \ærksroep: drs. M, Buitenkarp

Milieu-effectrapportage uitbreídÍ¡¡s stortplaats Velsen (ue)

fnitiatiefnener: Hoofd- ingenieur directetrr provinciale v¡aterstaat Noord-Holland

Bevoegd gezag: Cædeputeerde Staten van Noord-Holland en RÍjkswaterstaat, dírectie Noorrl-H,c11and.

Besluit: vergunningverleníng ingevolge de Afvalstoffenr,ret en l{et verontreÍnÍging oppewlaktewateren.

ActívÍteít: De regionale grofvuílstorlplaats Velsen røcrdt uitgebreíd net een stortoppen¡lakLe van ca
8 ha tot een totaal v€¡rt ca 33 hâ. De tnridíge stort zal nedío 1990 vol zijn. Deze uítbreiding is be-
doeld voor grof huishoudelijk afva1, boue¡- en sloopafval, bedríjfsafval waaronder zuiveringsslib,
reststoffen van afvalverbrandíngsinstallatíes en lÍcht verontreinigde grond.

Stand van zaken: De start van de m.e.r. ís op 3l ¡naart 1988 bekendgønaakt. De Ccnmissíe rærd op 12
april 1988 verzocht, advies uít te brengen. Het richtlijnen advies van de Ccnmissíe rærd uitgebracht
op 4 nei 1988. op 5 juli heeft het bevoegd gezag de richtlijnen vastgesteld.

SanBnstellíng van de værkgroep:
ír. G.J. Heij te Driebergen
ing. J.A. ÌGrte¡¡s te Tilh,rrg
ir. T. Teer¡¡en te Ar¡arsfoor!
ír. K.H. Veldt¡,ris te llassenaar (voorzitter)

Secretaris van de rærkgroep: drs. M Buitenkarp

Milieu-ef fectrapportage rNeelt j e Jansrt (r8o)
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fnít íat íefnener: College van Burganeester en l{ethouders van de geneente Veere, Ín afwachtíng van de
oprichtíng van de Beheers N.V. Neeltje Jans door de gøreente Veere en de Provincie Zeeland.

Bevoegd gezag: C,eneenteraad van Veere

Besluít: vaststelling van een bestørmíngsplan ten behoeve van de aanleg van toerístische en recrea-
tieve voorzieníngen op rrNeeltje Jansrr.

Activíteit: De inítiatíefnener heeft het voorneûÞn het voormalige werkeíland Neeltje Jans ín te
ríchten, zodanig dat bestaande en potentíële waarden van het eiland niet rrcrden aangetast, tenuijl
toch het rnaatschappelijk rendarent, o.a. ín de vorm van aanleg van recreatíeve voorzieningen, optí-
rnaal v¡ordt benut.

Stand van zaken: De m.e.r. -procedure ís gestart op 29 juli l9BB net de openbare bekenúnaking van het
voorneÍÞn. De Ccnn¡-issíe bracht op 14 septønber l9B8 haar advíes voor richtlijnen uit. De richtlíjnen
werden op 26 oktober 1988 vastgesteld door bevoegd geng.

Sa¡renste van de we

A.P.H.M. Boorrnan te Brunss¡n
drs. R.H.D. I¿mbeck te lGpelte
prof.dr. ír. F.M. Maas te Breda
prof . ír. H. l^IÍggerts te Delft
ir. K.H. Veldhuís te llassenaar (voorzítter)

Secretarís van de werksroep: drs. M. Buítenkanp

Mi I íeu-ef f ectrar¡norta-se ín"Âke het plan voor de venyiiderí¡e van b c.a. en bagcerspecíe
¡¡oord-Hclfand (181)

InitiatíefnenBr: Cædeputeerd Staten van Noord-Ho1land

Bevoegd gezag: Provjnciale Staten van Noord-Holland

Besluít: vaststelling van het eerste plan voor de verwÍjderíng van zuiveríngsslíb (alsmede rÍoo1-
slíb, kolkenafval en slib dat vrijkcnrt bíj de zuivering van drinkr¿ater) en baggerspecíe.

Activiteít: Doel van het plan ís een ÍntegraLe beleídvísie te geven net betrekl¡ing tot de verwíjde-
ring van bovengenoende soorten slib en van baggerspecíe. Dít eerste plan Ís gericht op de jaren 1990
tot 1995.

Stand van zaken: De m.e.r -procedure ís van start gegaan op 19 nei 1988 net de openbare bekendnrakÍng
van het voornefiÞn ín de Staatscourant. De Ccnmissíe bracht op 15 ju1í 1988 haar advies voor de
richtlíjnen uít. De rícht1íjnen werden in septønber 1988 vastgesteld. Als bor¡dstenen voor de te
ontwikkelen beleídsalternatÍeven voor de venrerking van zuiveringsslÍb c.a. ín de provÍncíe kcnen in
aanmerkÍng de volgende methoden: beperkíng van de hoeveelheid en verbetering van de lacaliteít van
het slíb, stabÍliseren en ontwateren, nuttig gebruik ín de landbor¡w en verrærkíng tot zwarte grond
en compost, verbrânden en gecontroleerd storten. Voor baggerspecie lvrcrdt gedacht aan nngelijktreden
zoals het verbeteren van de laraliteit, ontwateren en drogen, reíníging en/of scheiding, nuttíg
gebruík als ophoog- en aanvulgrond, storten Ín oppewlakte\,vateren, tÍjdelíjke opslag en storten op
land.
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SanBnstellíng van de rærl€roep:
m"¡. ir. L.E. ù¡¡oort-van Engers te Arersfoort
prof.dr.ír. F.A.M. de llaan te Ï{ageningen
ír. A. Kiestra te Bo:<tel (advíseur)
dr.Ír. J. Leentvaar te Lelystad
drs. T.E. RrÍster te llaren
drs. H.G. û¡ærkerk te Etnren (voorzítter)

Secretarís van de rærkgroep: drs. J.J. Scholten

Mi 1 íeu-ef f ectraooortase ã¡id-I¡ollard l{est ( 182)

Inít,iatíefnener: Ger¡¡:enten rs Gravenhage, Iæidschendam, de gøreenschappelijke vuilve¡¡rærkíng Leíden
en ûrstreken en Z.oeterneer

Bevoegd gezag : @deputeerde Staten van Zuíd-Ho11and en heÈ Hoogheanraadschap van Delfland of van
Schieland, afhankelijk van de te kiezen locat.íe.

Besluit: vergururingverlenÍrg ingevolge de Afvalstoffenwet en de llet verontreiniging oppervlaktewa-
teren.

Activiteit: llet betreft. de bouw v¿m een afvalverrærkingsínríchting in de regÍo Zuid-Holland trlest ter
vervanging van de ínstallat.íes in Leiden, rs Gravenhage en Zoeterreer. Als belangrijkste ver-
werkíngsrethode is verbrandíng van afval gekozen. De capaciteít van de installai-íe zaL rond de
500.000 t/j tnrishoudelijk afval en een deel van het bedrijfsafval bedragen.
tlet MER v¡ordt ook gebruilt voor de locatíekeuze, waarbij zoræ1 de locatie Dvmrstocht-Oost (Zoeter-
neer) als Ypenhrrg (læidschendam) bestudeenl Ì.rorCen.

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is gestart op 7 apríJ. f988. Op ó juni 1988 heeft de Cor¡missie
advies uítgebracht over de richtlíjnen voor de inhoud van het MER. De ríchtlíjnen zíjn ín julÍ 1988
vastgesteld.

SaÍenstellÍng van de r,verkgroep:
prof. dr. E.H. Aderna te Door¡rerth
ir. G. Boonzaayer te Loon op Zand (advíseur)
C. van Maanen te I{orn¡elrreer (advíseur)
prof. ir. H. Peters te ltrengelo
dr. H. C,ohen te Bílthoven (voorzítter)

Secretarís van de r,ærkgroep: drs. M. Buitenkarp

Mílieu-effectrapportage llegverbínding Zutphen-Deventer-Raalte ( 183 )

InítÍatiefnener: Directíe Overijssel en directie Gelderland van RÍjkswaterstaat voor de MÍnister van
Verkeer en Ìfaterstaat

Bevoegd gezag: de Mj¡íster van Verkeer en lrlaterstaat
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Besluít: beslíssÍng over de rænselijktreíd van de aanleg van rægverbindíng Zutphen-Deventer-Raalte
(ríjksweg 48) en de vaststellíng van de projectnota.

Actívíteit: Het betreft de aanleg van het gedeelte van rijkstæg 48 tussen Zutphen-Deventer-Raalte.
In het Stnrctr¡¡rscherna Verkeer en Vervoer l98l en ín het Rijksregenplan 1984 Ís rijksræg 48 opgene
nen als onderdeel van het hoofdrægennet.

Stand van æken: De m.e.r. is op 18 apríl 1988 gestart net een Raad van de l{aterstaat procedure. De
periode van Ínspraak 1íep tot 18 neÍ 1988. Het advíes van de Ccnmissíe værd uítgebracht. op 17 juni
1988. De ríchtlíjnen voor het op te stellen MER r¡erden vastgesteld op 18 ju1í 1988.

Sanenstellíng van de værkgroep;
ír. J.A. I-i5rzír,g te Rhenen (advíseur)
dr. íng, A. von Meier te NíeurrrVennep
ir. P.G. Meíjer te Vught (advíseur)
drs. M.J.S.M. Reíjnen te Burrrnalsen (adviseur)
prof . ir. J. Volm-rller te Driebergen
drs. H.G. ù¡¡erkerk te EinrBn (voorzitter)

Secretarís van de \rerkgroep: drs, H. tfuignan

afvalberpí¡e Lickebaert, (184)

Initiat,íefnener : Recreatíeschap Midden-De I f land

Bevoegd gezag: Cedeputeerde Staten van Zuíd-l!¡11and

Besluít: vergr:nningverlening ingevolge de Afvalstoffen¡æt en de I,Iet verontreínígíng oppenrlakter^¡ate-

Activíteít: Het realiseren van afvalberging voor niet verbrandbaar en níet nutt,ig toepasbaar bor.rvr.
en sloopafval en daarnee gelíjktijdig te verrrerken, ín rnilíeutrygíënisch opzícht vergelíjkbare, (be-
dríjfs)afvalstoffen op de locatie Líckebaert te Vlaardíngen.

Stand va¡ zaken: De m.e.r -procedure startte op 12 april 1988 nBt de openbare bekendmaking van het
voornemen ín de Staat,scourant. De Ccnrníssíe bracht op 7 jrní 1988 haar advies voor de rícht1íjnen
uit. De ríchtlijnen v¡errlen vastgesteld in juli 1988.

Sanenstelline van de rærkRroep:
ir. I.I. Van ûrijvenbooden te I{oudenberg
ing. W. Meíjnen te Utrecht
prof. dr. ír. E.M.M.G. Níël te Maastricht
dr. J.Îtr. de Snidt te Fgnnnd aan Zee
drs. S.P. Tjallíngii te C;ouda

dr. H. Cohen te Bilthor¡en (voorzitter)

Secretarís van de rærkproeo: ir. R.I. Seijffers
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Míl Íeu-ef fectrapportaee ínzake het plan voor de ven¡ijderí¡¡s van zuíveríngsslíb Flevoland ( 185)

Inítíatiefnener: C;edeputeerde Staten van Flevoland

Bevoegd gezag: ProvÍncía1e Staten van Flevoland

Besluit: vaststelling van het plan voor de vemijdering van zuíverÍngsslib

Actíviteit: liat plan dient een íntegrale beleidwísíe te geven op de ver"wijderíng van aníveríngsslib
ín Flevoland en heeft betreld<.íng op de perÍode 1988-i992.

Stand van zaken: De m.e.r -procedure startte op 14 apríl 1988 net de openbare beken&nakíng van het
voornerl¡en ín de Staatsccnrrant. De C,crmissie bracht op l0 juni 1988 baar advies voor de ríchtlijnen
uít. Op 9 augustus værrlen de ríchtlijnen conform het advíes van de Ccnmissie vastgesteld. In het MER

zullen de volgende boupstenen orzer de te ontwílikelen beleidsalternatieven r¡orden bezíen: beperkíng
van de hoeveelheÍd slib, stabiliseren en ontwateren, gebruik van vloeibaar en/of steekrrast slíb,
venrerkíng tot auarte grond en ccnpost., verbranden en gecontroleerd storten.

Sar¡enstellíne van de rærkgroep:
rñ'I. ír. L.E. ù¡¡oort-van Engers te Arersfoort
prf .dr. ír. F.A.M. de liaan te Wagenírgen
ír. A. Kíestra te Bo¡cte1 (adviseur)
drs. T.E. Puister te llaren
drs. H.G. O¡perkerk te Etrren (voorzítter)

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

Vepoek cm ontheffí¡ls van de plícht tot. uitvoeríne v¿m m.e.r. r¡oor de colfbaan Ilenselo (GId)(186)

Inítiatíefnener: Baron G.C. van Dorth tot l,fedler , vertegenrucordigd door het hrreau voor ruínrtelíjke
ordening en Architectr,u:.r F.tl. van Droffelaar

Bevoeed gezag over het verzoek crn ontheffing van de m.e.r.-plícht De Miníster van Volkstn¡íwestírg,
fuimtelijke Oniening en Milieubeheer en de MinÍster van landbor¡y en Vísseríj.

Bevoeed ee?Àp bii het besluít o¡er de inrÍchtine en het sebruík van de solfbaân : het besturr van de
ganeente ltrengelo (Cælderland) .

Bes1uÍt: Al dan níet verlenen van een ontheffÍng van de plicht tot uitvoering van m.e.r ten behoeve
van de besluitvorrníng or¡er de voorgenonÞn inrichting van een golfbaan op het landgoed het Ze1le te
llengelo. Ten behoeve van de realisering van de golfbaan zal het bestørmíngsplan npeten worden gewij-
zigd.

Activiteit: De voorgencnen activiteit betreft de ínrichtÍq en het gebruík van een l8 holes golfbaan
op een gedeelte van het landgoed het Zelle, gelegen ten oosten van de kern van }fengelo. De geplande
golfbaanlocatíe beslaat ongeveer 70 ha.

Stand van zaken: Het verzoek crn ontheff ing \ærd ter irzage gelegd vanaf 9 nei 1988, Er was gelegen-
heÍd tot ínspraak gedurende één naand vanaf deze dattrn.
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Per brief van 3 nei 1988 verzocht de mÍnister van \1RCM ¡rede narngns zijn anrbtgenoot van Landbouw en
Visseríj aan de Co¡rmíssie advíes uít te brengen over tet ontheffingwerzoek. De Ccnmissie bracht
haar advies uit op 6 juní 1988. De Ccnmissie $as van nening dat tret gebied uít oogpunt van natuur-
en landschapsbehoud een grote waarde bezit. De aanleg van een golfterrein zal dusdaníg Íngríjpen op
deze waarde, dat de Ccnmíssie er t'niet op værhard van wertuþd is dat de aanleg van een goTfbaan
Ín een gebied met grote natuurwaarden, zoaTs het otúerhavÍge larúgod, geen blangrijlce ndelÍge
g*olgen vær het milieu zal hebben" . De Ccnmíssie advíseerde het ontheffíngsverzoek af te wijzen.
De míníster van \lRO'f en de rní¡ster van landbotrw en Visserij besloten bij brief van 28 junÍ 1988 de
gevraagde ontheffíng af te wíjzen.

SanBnstelline van de $¡erkgroep:
A.P.H.M. Boor¡nan te Brunssr¡n
ír. A.L.J. I{íjnhoven te Chlønborg (adviseur)
drs. H.G. t¡ærkerk te Ðnren (voorzitter)

SecretarÍs van de v¡erkRroep: mr. H. Kolder¡ee

MilÍeu;ef fectrapportage golfbaan Ìþngelo (Gld) ( l86a)

Inítíatíefnener: Baron G.C. van Dorth tot Medler , vertegernrcordígd door het hrreau voor nrímtelijke
ordeníng en Archítectr¡rr F.I,{. van Droffelaar

Bevoegd gezag: C;e¡reenteraad van gemeente tlengelo (GLd)

Beslui.t: vaststelling van hêt herziene besternníngsplan dat voorzíet ín de aanleg van een golfbaan op
het landgoed het Ze1le in de gøreente lfengelo.

Activiteit: De i¡Ítíatiefnener heeft tret voornernen een l8 holes golfba¿m a¿rn te leggen op een deel
van het landgoed het Zelle Ín de gareente tbngelo: ín totaal ca. 70 ha. Het gebied ¡naakt deel uit
van een grote landschåpseenheíd (rirF).

Stand van nkenz Nadat een verzoek tot ontteffíng v¿¡n m.e.r.-plicht was afgevæzen is de m.e.r.-pro-
cedure gestart op 17 juní 1988 net de openbare bekenúnakíng van het voornefiEn. De Con¡nissíe bracht
op 19 augustus 1988 haar advíes voor ríchtlijnen uit. De ríchtlíjnen værden op 6 septønber 1988
vastgesteld door bevoegd geâç.

Sanenstellí¡re van de værkgroep:
A.P.H.M. Boorrrnn te Brunssr.¡n
drs. D. Van der Hoek te Bennekcûl (adviseur)
prof. dr. C. W. Storlenbeker te Arntrem
ír. A.L.J. I{íjnhoren te Culernborg (adviseur)
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te iþist (voorzitter)

Secretarís van de r¡erkgroep: drs. M. Buitenkanp

Mi 1 íeu-ef f ectraooortase ut stortplaats l.IauBrna (187)

Hoofd-íngenieur directetrr provincÍale waterstaat Noord-HollandInitiatÍefnerer:
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Bevoegd gezag: C'edeputeerde Staten va¡r Noord-ltrc1land (besluit 1); Ríjkswaterstaat, directíe Noord-
Holland (besLuÍt 2) en de Mi¡íster van Volkstnriwestíng, Ruírntelíjke OrrtenÍng en Mílieubeheer (be-

sluit 3).

Bestuit: vergunningverleníng íngevolge de Afvalstoffenvæt (besluít 1) en íngevolge de lJet veront-
reinigÍng oppewLakteruateren (besluÍt 2); ontheffíng van het stortverbod krachtens artíkel 31 Itet
chenrische afvalstoffen (bes1uít 3).

Activíteit: Qn de stortcapaciteit ín Noont-lfclland te vergroten v¡ordt voorgesteld de stortplaats ín
de Nauernasche polder (Zaanstad) langs het l.IoorTCzeekanaal uit te breiden net 45 ha. Dezæ uitbreíding
Ís bedoeld voor grof tnrishoudelíjk afval, bcnr\É- en sloopafval., bedrijfsafval waaronder industríeel
zuiveríngssLÍb, reststoffen van afvalverbrandingsíastallatíes, verontreÍnígde grond, baggerspecíe en

shredderafval. Voor een deel kån dit afva! zp zíjn sanengesteld, dat het als chemísch afval moet
worden beschot¡¡¡C,

Stand van z,¿J<en.. De start van de m.e.r. is op 5 nei 1988 gepubliceerd. De Ccnmissie werd op 16 meí
verzocht advies uiÈ te brengen. AangezÍen de startnotitie geen neldíng nraakte van de benodigde ont-
heffing ex lË4, bracht de Ccrmissíe een ríchtlíjnenadvíes uit ten behoeve van de besluítvorming over
de AI{- en lfGvergr:nníng op f3 juní 1988.
Toen duídelíjk werd, dat ook voor de !fiAr-ontheffÍngsaanvrage m.e.r.-plícht gold, ís op 28 juli 1988

een aanvullende procedure gestart. De Carmissie bracht in dít kader een aanvullend ríchtlijnenadvíes
uil op 12 septenrber 1988.

Sanenstellíng van de werþroep:
ír. B.J. tfeíj te Driebergen
ír. B.G. Kreiter te Putten
ir. K.H. Veldtnris te lùassenaar (voorzítter)

Secretaris van de rærkgroep: drs. M. odíjk

Milieu-ef fectrapoorÈaee shredderí¡stallatie Taanse Schroottnrdel B. V. te ZaatÅat (r88)

InÍtíatiefnener: Zaar¡se Schroothandel B.V. te Zaandam

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van l.loord-I{o11and en Ríjkswaterstaat Dírectie Noord-Holland

Besluit: vergunníngverleníng Íngevolge de Afvalstoffernæt en de tlet Verontreinígíng Oppervlaktewa-
teren

Actívíteit: De ínitíatíefnen¡er heeft het voornenÞn een shredderínstallatie op te ríchten ten behoeve

"* 
f"t.r"**rken (shredderen) van geperst en gelcnipt rsteríaa1.

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure startte op 30 juní 1988 ret de bekenúrnking van het voorneûEn

in de Staatscourant. De C.qrmissie heeft op 14 septanrber 1988 haar advies voor de ríchtlijnen uit-
gebracht. In oktober 1988 r¡erden de richtlijnen vastgesteld. In het Mffi. za1 de initiatiefnerer con-
creet ¡r¡ceten rnaken op basis van r¡el.ke feíten en argunenten de provincíe Noord-Holland zaL kunnen
afwijken van het door de prwíncie vastgestelde beleíd in het pro\tíncíaal plan ter vervdjdering van

autcnrraklren in Noord-Holland 198ó-1991 cnr geen uÍtbreiding toe te staan van het aantal shredderbe-
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dríjven. Dít beleíd ís gestoeld op de constatering dat landelijk gezíen voldoende capacíteit aan-

wezig ís, zodat uítbreidÍrg van de Noord-hollandse capaciteit de contínuiteít van de bestaande
shredderbedríjven ín gevaar zou brengen.

Sarenstell van de

ir. P.M. Buis te Utrecht
dr. L.A. Conrads te Houten
prof. ir. H. Peters te llengelo
ír. T. Teer¡ren te Arersfoort,
dr. J.Ttr. de Snídt te Egnnnd aart Zee (voorzitter)

Secretaris van de rær$g: drs. M. Visschers

Verzoek crn van de olÍcht tot ui v¿m m.e.r . voor de eolfbaan lieí¡renoord (18S)

InÍtiatiefnener: C¡olf Ootwikkeling, Begeleíding en Ðploítatíanaatschappíj GOBÐ4 B.V. te 's-Graven-
t¡age.

Bevoeed sezas over het verzoek crn onttreffÍ¡¡e van de m.e.r, licht: De Minister van VolkshuÍs--D
vestÍng, Ruínrtelíjke Ordeníng en Milieubeheer en de Mínister van landbot¡Y en Visserij.

Bevoeed sezas bií het besluit c¡ver de inrichtine en tret van de solfbaân: llet besturr van de

gørnente Binnerrnaas.

Besluít: tþt a1 dan níet verlenen van een ontheffíry van de plícht tot uitvoering van m.e.r. ten
behoeve van de besluitvormíng over de voorgencnÞn ínríchting van de golfbaan }Ieínenoorrl. Ten behoeve

van de realiseríng van de golfbaan za| t:æL bestanmingsplan ttlandelíjk C€bíed llejnenoordrr van de ge-

neente Bír¡nerrnaas npeten worden gewíjzigd.

Actíviteit: De voorgencnen actíviteÍt betreft de íaríchtirg en het, gebruík v¿Ìn een 18 lrcles golfbaan

net bi¡'behorende voorzíeníngen en een hotel op de net verontreÍnígde baggerspecie opgespoten gronden

langs de Oude Maas, ten l'æerszÍjden van de }treínenoordttr¡trel (ca. 7l ha).

Stand van zaken; Het verzoek cnr ontheffÍrg van de m.e.r.-plícht værd op 25 ju1í 1988 ingediend door

GOBEM B.V. bÍj de MÍnister van \fRCM. llet verzoek ctn ontheffÍng rrerrl ter inz'age gelegd vanaf 3 augus-

tus 1988. Er was gelegenlreid tot ínspraak gedurende één ¡naand vanâf deze datt¡n.
per brief van 29 juli 1988 verzocht de Míníster van VRCM nede narens zijn arnbtgenoot van l¡ndbo¡q¡ en

Vísseríj aan de Conmissie advies uít te brengen orrer dít ontheffingwerzoek. De C.r¡missÍe bracht

haar advies uít op 25 augr.rstus 1988. Naar de neníng van de Ccnmíssíe tt staat de Þ-trel<keltjke arvang

van de milieuganolgen Ín dit ganal een furnÍUÍgirrg van Êrrt verzæk op grord van artikel 41e, eerste

lid otder a van de úlafun an ontheff ittg van de m.e.r.- plicht niet op ernst.Íge wÍjze in de weg ".
De Mínister van VROM en de Míníster va¡r låndbcÁrrt en Vísserij besloten per brief van 27 septernber

1988 aan GOBEM B.V. de gevraagde ontheffÍng te verlenen.

Sanenstellíng van de rærkeroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Bru¡ssun
drs. J.I{.M. Kuíjpers te Berkel en Rodenríjs
Ír. K.H. Veldtn¡is te llassenaar (voorzitter)

Secretaris van de \ærkglqepr drs. R.L.J.M. Klerks
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Verzoek crn ontheff van de ícht tot ui van m.e.r. voor de van een centrale
installatíe voor en ín Sevent¡n I

fnítíatiefnener: Coöperatieve VerenÍgíng van Fokvarkens- en lGlverhouders (CC'VAK) B.A. te Seven¡n

Bevoegd gezag over het verzoek crn ontheffi¡g van de m.e.r : de Miníster van Volkstnriwestíng,
Ruimtelíj ke Ordening en Milíeubeheer en de Mi¡íster van l¿ndbor¡v¡ en Visseríj

tttst"tt*ttU : Gedeputeerde Staten van Límburg en het
Waterschap Zuiveringsschap Limhrrg.

Besluit: A1 dan niet verlenen van een ontheffíng van de plícht tot uítvoerirg van m.e.r. ten behoevevan de besluitvormÍng over de vergtrnnÍrgverlenÍng op basis van de Afvalstoffenvæt en ÍIet veront-reiniging oppewlakbewat eren.

Activíteít: De voorgenomen activiteit betreft het opríchten en Ín gebruík hebben van een voorzuÍ-veringsinstallat,ie voor zeugennest en kalvergíer ¡rnt een geplande verrærkíngscapacíteít van 221.500ton per jaar.
De ir¡stallatíe heeft tot doel de aangevoerde natte ¡rest te scheíden Ín een díkke mest en gíer. De
dil¡d<e nest lordt per schip buíten de regio afgezæL. De gíer wordt bíologisch gezuíverd. t¡3t efflqent
wordt vía de rioolv¡aterz'iveringsínrichting venlo geloosd op de Maas.

Çland.van Zaken: Qp 26 julÍ ís het verzoek cn ontheffing van de m.e.r.-plÍcht door cov¿K B.A. Ínge-diend bíj de Miníster van volkstnrísvestíng, Ruínrtelijke ordeníng en Milieubeheer. Het verzoek omontheffing werd ter ínzage gelegd op 4 augustus 1988. Er was gelegenheid tot ínspraak gedurende I
¡naand va¡raf deze datr¡n. Per brief valr. 29 ju1Í 1988 verzocht de Mínister van rßCM, mede namens zíjnambtgenoot' van I¿ndbor¡¡ en visserij aan de Ccnmissie advies uÍt te brengen orrer het ontheffíngwer-zoek' De C'cr¡missie bracht op 26 augustus 1998 een posÍtief advÍes uit or¡er het ontheffingsverzoek.
De conrnissíe heeft bij haar wenægíngen een rol laten spelen dat de dn¡k van het, ¡restor¡erschot ophet mílÍeu in de regio zal vermi¡derên, maar dat anderzíjds nier¡re rnilíeuproble¡ren onstaan (m.n. delozing van zouten en eutrofÍerende stoffen op de !4aas. De ccnmissie stelde nÞt nadruk dat van een
eventtæ1e ontheffing geen precedentverking mag uitgaan. op 27 septanber lgBB heeft de Minister van
\RCM postief beschikt or¡er het ontbeffingwerzoek.

SaÍenstel1íne r,$grkgroep:
dr. E.D.H. Best te Utrecht
dr. H. Eijsackers te Zevenaar
ing. F. van Voornenhrrg te Apeldoorn (adviser¡r)
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzítter)

Secretarís van de værkgroep : drs. J. van lberen

Verzoek crn ontheffíne van de plicht tot uítvoeríre van m. e.r. voor de l.feí je1 (rer)

InÍtiatiefnener: A.I.J. Aukes te Eíndhoven

Bevoesd P,ezag. voor het verzoek crn ontheffirn van de m.e.r - plicht: De Minister van Volkstn¡iwes-tÍng, R,rímtelijke Ordening en Milíeubeheer en de Miníster v€ul Landbou$¡ en Visserij.
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Bevoegd gezag bij het besluít over de ínrichting en het gebnrik van de golfbaan: llet besturr van de

geneente Meíjel en het bestuur van de gøreente Roggel.

Besluít: A1 dan níet verlenen van een onthefffug van de plicht tot uítvoerÍng van m.e.r. ten behoeve

van de besluitvorrníng over de voorgencrrEn ínrichting van de golfbaan De Witdonk te Meijel/Roggel.
Ten behoeve van de realísering van de golfbaan zu11en de bestarmirgsplannen hritengebíed van de

geneenten Meíjel en Roggel npeten worden gewíjzigd.

Actívíteít: De actíviteit betreft de ínrichting en hèt gebruik van een 18 holes golfbaan ret bijbe-
horende voorzienirgen op het terrein rtde lJítdonkrr in de gemeenten Meijel en Roggel. De geplande
golfbaanlocatíe beslaat ca, 70 ha, waawan ca. 40 ha wordt Íngencnen door landbor.mgronden en ca. 30

h,a door bosgebíed.

Stand van zakerr: FIet verzoek crn ontheffing van de m.e.r. - plicht rærd op 15 augustus 1988 ingediend
door A.I.J. Aukes bij de Minister van \IRCM. llet verzoek crn ontheffírg werd ter ínzage gelegd vanaf
24 augustus 1988. Er was gelegenlreid tot ínspraak gedurende één ¡rraand vanaf deze dattm. Per bríef
van 18 augustus 1988 verzocht de rni¡íster van VRCM nede n¿¡rens zijn arrbtgenoot van l¿ndbouw en Vis-
seríj aan de Con¡nissíe advies uit te brengen over dit ontheffíngwerzoek. De Ccnmissíe bracht haar
advies uít op 23 septønber 1988. Naar de nening van de Co¡rmíssie is " gezien de actueie en po-
tentiële natuu.r- en Tandschaps,taatde van het gebid en de argaüng, er niet op værharú van uit te
gaan dat de aanleg van de golfbaan geen belangrijke gæolgen vær lpt miTieu zaL hebfun. rr Zij ad-
viseert de Mj¡isters de ontheffÍrg níet te verlenen.
De MÍnister van WO,f en de Mínister van Landborr¡¡ en Visserij besloten per brief van 12 oktober 1988
aan A.I.J. Aukes de gevraagde ontheffíng niet te verlenen.

Sarenstelling van de rærþroep:
ir. K.A.A. van der Spek te Arersfoort
ír. A.L.J. Lrijnhoven te G-rlanborg (adviseur)
ir. K.H. Veldhuis te l{assenaar (voorzitter)

Secretaris van de werþroep: drs. R.L.J.M. Klerks

Milieu-effectrapportage golfbaån De ltitdonk te ìþí jel/Roegel ( 191a)

fnítiatiefnener: A.I.J. Aukes te Eíndhoven.

Bevoegd gezag: Burgereester en lJethouders van genÞente Nleijel en geneente Roggel.

Besluit: vaststellÍng van de bestønningsplaruren die voorzíen in de aanleg van een golfbaan op het
grondgebied van de gareente Meijel en de gøreente Roggel.

Stand van zaken: De m.e.r. is op 23 ncvønber 1988 gestart. De periode van Ínspraak liep Èot en met
24 decernber 1988. De Ccnmissie zal eínd jaru:ari 1989 haar advies voor richtlijnen voor de i¡rhcnrd van
het MER uÍtbrengen.

Sanenstellíng van de r.ærkgroep:
drs. R.H. I(errrrÞrs te Rhenen (adviseur)
ing. A.J. Loo te Grlpen (adviseur)
ir. K.A.A. van der Spek te Arersfoort
ír. A.L.J. llijnhoven te Arnhern (advíseur).

Bíjlage 6, p. ó5



ír. K.H. Veldtnrís te I{assenaar (voorzitter)

Secretarís van de værkeroeo: drs . R.L.J.M. Klerks

MÍI íeu-ef fectrapportage plan r¡oor bcr¡p en sloopafval c.e. pro\¡Íncíe Zuid-Iblla¡d (192)

Initiat,íefnener: GedeE:teerde Staten va¡r Zuid-I{olland

Bevoegd gezag: GedeputeerrCe staten van Zuid-I{olland

Besluít: vast,stellíng van het tr¡eede provinciale plan voor de venrÍjdering van de in de provincie
Zuid-Holland vrijkcnende bouv¡- en sloopafvalstoffen en daarnee te verc¡erken bedríjfsafvalstoffen,
voor zover dit plan betreklrÍng heeft op de nethode van definitieve verwijzíng van afvalstoffen,
de daarvoor te creëren voorzíeningen en de locatÍe van die voorzíeningen of ínrichtíngen.

Activíteít: Door de provÍncie Zuíd-Holland en het voorrnalíg @nbaar Líchaam Rijrrrnnd zÍjn in 19gl
resp. 1985 plannen opgesteld voor de vendjdering van boucr- en sloopafval. Voor dã trpeede planperio-
de (1989-1994) zaL voor de províncie Zuid-Ilclland één plan gelden voor de verlrijderíng van bor¡r en
sloopafval en daanree te verc¡erken bedrÍj f safvaLstof f en.

9!aqd van zaken: De m.e.r. ís op 29 augustus 1989 gestart. De periode van inspraak líep tot en net3l okbober 1988. In verband Í¡et de dr.¡¡r van de inspraatçeríode bracht de CcnmissÍe op verzoek van deprovincíe Zuid-Holland haar advíes een ræek ná sluitíng van de ínspraalçeríode uíi, op 7 nwernber
1988. De richtlíjnen zulLen ín jam:ari l9B9 rircrden vastgesteld.

SanensteLlírìs van de værkgroep:
ír. Ìf. van ùrijvenbooden te lloudenberg
Íng. W. Meíjnen te Utrecht
prof. dr. ír. E.M.M.G. Nië1 te Maastricht
drs. S.P. Tja11íngíí te Cor¡da
dr. H. Cohen te BÍlthoven (voorzitter)

Secretaris van de : drs. R.L.J.M. Klerks

Mi1 ieu-effectrapportage pror¡íncíaal afvalstoffenolan Iftr.echt (193)

Initíatiefnener: ProvÍnciale staten van Utrecht

Bevoegd gezag: Pror¡ínciale staten van Utrecht

Besluít: vaststellíng van het prwínciaal afvalstoffenplan (PAF), voorzover dít betrekkíng heeft, op
de nethode van definítieve vervíjdering van afvalstoffen, de daarvoor te creëren voorzieníngen en de
locatÍe van die voorzieningen of ínrichtíngen.

Actívíteít: De provÍncíe Utrecht z'a| bet PAF opstellen voor de afvalcategoríeën huishoudelíjke af-valstoffen en daarmee gelijktíjdig te verwerken bedrijfsafvalstoffen, grof tnrísvuil, bor¡r en
sloopafval, agrarisch afval, verontreínigde grond, baggerspecie en koLkenslib, rioolzand, marktaf-
val, veegvuíl, plantsoenafval en aærfwíl.
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Stand van zaken: De m.e.r. is op 5 septaùer 1988 gestart,. De CcnmÍssíe adviseenle op 3l oklober aan
Gedeputeerde Staten over de ínhoud van het, op te stellen MER. Het Mffi. zal naar verçachting begín
1989 gereed zijn.

Sanenstelling van de rærlqgroep:
ír. G. Boonzaayer te Inon op Zand (advíseur);
prof.dr.ir. F.A.M. de llaan te lJageníngen.
C. van Maanen te hlornenzeer (adviser¡r)
ír. K.H. Veldtnris te l{assenaar (voorzitter)

Secretarís van de rrerkRroep: drs. H. tfuisnan

Mí 1 íeu-ef f ectrapportage golfbaan Þschede (194)

fnitÍatiefnener: J. Scholten

Bevoegd gezag: Csreenteraad van gøreente Enschede

Besluit: vaststelling van een gewijzigd bestanrnÍngsplan dat voorziet Ín de aanleg van een goJ.fbaan
op het landgoed het Sybrook irr de gøreente Enschede.

Actíviteit: De initiatíefnener heeft het voornefiÞn een 18 holes golfbaan aan te leggen op het land-
goed het Sybrook ín de gørnente Enschede: Ín totaal ca. 120 ha.

Stand van zalcen: De m.e.r.lrocedure is gestart op 15 septanrber 1988 net de openbare bekendmaking
van het voornêmen. De Conmissíe bracht op ll novønber 1988 haar advies voor richtlijnen uit. De
ríchtlijnen rærden op 29 novønber 1988 vastgesteld door bevoegd geæg.

SanenstellÍne van de værþroep:
A.P.H.M. Boor¡nan te Brunssr¡n
dr. J. M. Drees te ltraarlenr (adviseur)
drs. D. Van der Hoek te Ben¡rekcrn (adviseur)
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeíst (voorzitter)

Secretaris van de værkgroep drs. M. Buítenkanp

Verzoek om ontheffíng van de plicht tot uitvoeríng van m.e.r. voor de oprichtíng van een
vakantíe Ín de l¡¡tte (e€ÍÞente Losser) (195)

fnítÍatíefnenBr: genÊente losser

IeYoegd gezag bíj het verzoek crn ontheffÍng van de m.e.r.-plicht: MínÍster van Volkshuisvestíng,
Rrtritelíjke Ordeníng en Milieubeheer en de Míníster van landbor.¡w en Vísseríj

Bevoepd sez¿s bÍ'í de vaststel 1tìp van het : C;eneente losserI

BesluÍt: aI dan niet verlenen van een ontheffing van de p1ícht tot uitvoerÍng v¿m m.e.r, ten behoeve
van de vaststelling van een gewijzigd bestarmÍrgsplan.
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Actívíteít: De voorgencren activíteit betreft de opríchtíng van een vakantíeh:ngalor,çark ten oosten
van het dorp de I¡tte ín de gaeente Losser. Het park za1 maxÍ¡mal 550 hmgalorrs, een overdekt sub-
tropísch zwembad met bíjbehorende voorzieningen, díverse centnûvoorzieníngen, een receptíe, een
parkeerterrein en een vijver onvatten.

Stand van zaken: Het verzoek om ontheff ing ís op 24 augustus 1988 Íngediend bíj de Mínister van
van Volkshuíwest,ing, R:Íntelíjke Ordening en Mi1íeubeheer. Het verzoek om ontheffíng werd ter
írgage gelegd op I septønber 1988. Per bríef van I septenrber verzochten de Ministers van l¿ndbor¡v¡ en
Visserij en van Volkst¡riwest,íng, RuÍnrtelíjke Ordeníng en Milieubeheer de Conmissíe advíes uit te
brengen over het ontheffingsverzoek. De Ccnrnissie bracht op 4 ol,ctober 1988 haar advíes uít. Zij
stelt daarjn dat wat betreft de ínvloed van de voorgencrr¡sn activiteít in relatÍe tot de aspecten
beplantíng, het bodemreliëf, de grondruatertnríshoudíng en het uitstralingseffect van de recreanten
naar de crrgevíng, de beschikbare inforrnatie tVoor een veranü¡ætde fuoordelhg te globaal is,, De
Conmissíe acht, de gepresenteerde ínforrnatíe '\¡an onvoJdærñ.e fuhoLd ant in psitieve zin te kunnen
dviseren op het verzæJç " Dit betekent echter niet dat op voorhand tot de plicht tot uitvoering
van m.e.r. besloten zou npeten worden. Voor een gefi:ndeerde beoordelíng za1 eerst neer jnforrnatie en
duídelíjkheid beschikbaar Íþeten kcnen, aldus de Ccnmissie. Op 28 oktober 1988 heeft de Mínister van
VROÈ{ postíef beschík!, wer het ontheffingwerzoek, cndat er geen belangrÍjke nadelige gevolgen van
de voorgencnen actíviteit te verwachten zíjn.

Sanenstellínp van de werkgroep:
ir. K.A.A. van der Spek te Arrersfoort
drs. R.H.D. I¿mbeck te l(apelle
drs. N.P.J. de Vries te Groningen (adviseur)
dr. H. Cohen te Bílthoven (voorzÍtter)

Secretarís van de rrerkgroep: drs. J. Sí¡rnns

Mí1 solfbaan rtde Scheroenberprt Apeldoorn (19ó)

Initíatiefnenpr Eerste A1gørene Openbare Apeldoornse C;olf Club

Bevoegd gezag: Csreenteraad van ganeente Apeldoorn

Besluit: vaststellíng van een bestørmingsplan dat voorziet ín de aanleg van een golfbaan in de ge-
rtÞente þeldoorn,

Activiteít: De aanleg van een 18 holes golfbaan ín het overgangsgebied van het Centraal Veluws Na-
turgebied en de lfsselvallei. De aanleg is gepland Ín een half-open gebied.

Stand van zaken: De m.e.r. -procedure is gestart op 16 septønber 1988. 0p 15 november lgBB is het
advies voor richtlijnen uitgebracht. Op 29 decenrber 1988 zijn de ríchtlijnen vastgesteld

SanBnstellíng werkgroep :

A.P.H.M. Boorrnan te Brwssr¡n
ir. A.L.J. l.líjnhoven te Crrlønborg (adviseur)
prof. dr. J.I.S. Zon¡reveld te ZeÍst (voorzitter)

Secretarís van de \,verksroep: drs. J. van llaeren.
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Verzoek om ontheffine van de plicht tot uitvoerins van m.e,r voor de oprichting van een
nBstve¡"særl<íngsfabríek te C'ienert ( I97 )

Inít iat iefnerBr : Nederlandse Mestven¡erkÍrgsnaatschappij B.V. te Stanproy

Bevoegd gezag over het verzoek crn ontheffine van de m.e.r.-plÍcht : de Mínister va¡ VolktnrÍsvestíng,
Ruímtelijke Ordeníng en MílÍeubeheer en de Minister van l¿ndbor¡¡¡ en Visserij,

Bevoegd gezaq bíj het besluít over de : Ciedeputeerde Staten van Noord-Brabant en
het l,Iaterschap de Aa.

Besluít: A1 dan níet verlenen van een ontheffíng van de plicht tot uitvoerÍng van m.e.r. ten behoeve
van de besluítvormíng over de vergunnÍngverlening op basis van de Afvalstoffenv¡et en l{et veront-
reiníg ing oppenrlaktewateren.

Activiteit: De voorgenomen activíteít betreft het opríchten en ín gebruik hebben van een proeffa-
briek voor verwerking van natte ÍÊst van zeugen en biggen, nestvarkens, pluimvee en eventueel melk-
vee net een geplande verwerkingscapacíteit van vooralsnog ó0.000 nr.3 per jaar.
De ínstallatíe heeft tot doel aangevoerde natte nÞst te venverken tot een hoogwaardige organísche
gedroogde nest en een geaniverd effluent da|u za.I rrorden geloosd op de rioolwateranÍveringsinrichtÍng
van Flelnnnd.

Stand van Zakent Op 23 augustus is het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht door de B.V.
Nederlandse Mestver¡¡erkingsnaatschappíj ingediend bíj de Minister Volkshuísvesting, RuÍmtelijke
Ordeníng en Milieubeheer. Het verzoek crn ontheffíng werd ter inz.age gelegd op 7 septønber 1988. Er
was gelegenlreid tot inspraak gedurende I rnaand vanaf deze datun. Per bríef van 5 septøriber 1988 ver-
zocht de Mínister van \ZRCM, nede nan¡ens zijn ambtgenoot van l¿ndbor¡¡ en Vísseríj de Ccnmissíe advíes
uÍt te brengen over het. ontheffíngwerzoek. De Conmíssíe bracht op 4 oktober 1988 een positief
advíes uit over het ontheffíngsverzoek. De Ccnmissíe heeft bij haar ovenægíngen een rol laten spe-
1en dat de tuídige sítr¡atie net betreld<íng tot de ¡restvenrerking wordt. gekenmerkt door een groot
aanbod van verschíIlende verr,erkíngstect¡nieken, waarbij nog onvoldoende zicht bestaat rælke tech-
níeken het ¡reeste perspectief bíeden. Daarbij onderscheídt dit inÍtiatief zich ten opzichte van
grootschalige ínitiat,ieven door de eenvoudíge procesgang, de 1ocale WæL, de beperlicte schaal en de
lage verwerkingsprij s.
De Ccn¡nissie stelde zich op het staadpunt dat de verschillende technieken door míddel v¿m een proef-
fabríek de gelegenheid npet worden geboden zichzelf. te bewijzen. Op 19 oktober 1988 heeft de
Miníster van rffiCt4 postíef beschikt over het ontheffíngwerzoek.

Sanenstell íng lverkgroep :

dr. H. Eíjsackers te 7¿venaar
Ír. L.H. lfuísnan te Ern¡e1o (advÍseur)
ir. I. Koster te Bennekcrn (advíseur)
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzítter)

Secretarís van de r,rerksroep: drs. H. !fuisne¡r

Mi1 íeu-ef f ectrapDortaee afvalverrærkÍresinrichttuE Íti j ster ( 198)

lafvoerrnaatschappij VAÞl en N.V. Energíebedrijf Llsselmij.fnitiatíefnener: De N.V. Vui
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Bevoegd gezag : C'edeputeerde Staten van Drenthe en het bestr¡rr van het l,-ríveri.ngssclrap Drenthe.

Besluít: vergr:nníngverleníng ingevolge de Afvalstoffenr¡et en de llet verc.),-reíniging oppewlaktewate-

Actívíteít.: llet betreft de bor¡w van een gelntegreerde afvalver¡ærkÍngsÍnríchtÍng ín l{íjster, waarbij
verbranding de belangríjkste verwerkingsrethode zal zijn. De verwerkirgscapaciteit. van de ínríchting
zaL rond de 720.000 t/j tnríshoudelijk afval en gelíjktijdíg daarnee te venrærken bedríjfsafval be-
dragen.

Stand van zaken: De m.e.r. -procedure ís gestart op 12 oktober 1988. Op 9 decenrber 1988 heeft de
CcnmissÍe advies uitgebracht over de rícht1íjnen voor de intþud van het MER. Het MER zal volgens de
ConmissÍe ook ín nþeten gaan op de gevolgen van de bor¡ry van de nÍeutæ ínríchtÍng voor de bestaande
Ínstallatie ín l{ijster. Ook za1 de invloed van ontwikl<elíngen zoals bijv. gescheíden inzaneling van
groente- fruit en tuinafval op de capacíteit van de nier¡¡e ínrichtíng aan bod nneten kcnen.

Sarenstelli¡p van de werkgroep:
dr. H. ltueck te Delft
C. van l"faanen te llor¡renzeer (adviseur)
dr. H. Nieboer te De Bilt,
mr. D. Sa¡rkalden te é¡rsterdam (advíseur)
ir. K.H. Veldtnris te l{assenaar (voorzitter)

Secretarís van de r,verkgroep: drs. M. Bui tenka¡rp

Milíeu-effectrapportage diepi¡f iltratie Overveen (lee)

Inítiatíefnener : Iüaterle idingbedríjf Zuíd-IGnnenerLand te llaarlenr

Bevoegd gezag: Gedeptrteerde Staten van Noord-Hol1and

Besluit: onttrekJ<ingwergunning íngevolge de Grondr¿aterræt.

Actíviteit: Het waterleídingbedrijf Zuid-IGrurenerland heeft het voornenen een diepínfiltratie-pro-
ject te realiseren net tenrgwÍruririg i¡ de duinen van 8,9 mln m3Æ drínlwrater, v¡aardoor het mogelijk
¡¡crdt de wínnÍng van natuurlijk duintuater, conform het I\æede Tienjarenplan van de \lEll|IN, te verrnin-
deren tot 5,2 m1n m3Æ. ln het Grondrpaterplan (G.lP) ís het beleidsvoornemen opgenomen dat de pnt-
treld<ingwergunning voor de wÍnning van natr.urrlijk"duinwater in de Kerurenerduinen vart9,4 mlq m'/¡r.
geleídelijk r¡¡et trcrden verminderd tot 4 à 5 mln m"/jr. (1991) en rngelíjk tot ca. 2 mln m'/jr in
1996. Het doel is het tot, stand brengen van een nBer natr¡¡r1ijk hydrologisch regiøn en daawan af-
hânkelíjke vochtige duir¡nilieu I s.

Stand van zaken Op 23 septanber 1988 Ís de procedure van start gegaan r¡et de ter visie leggÍng van
de startnotitie. De Ccnmíssíe bracht op 22 nwanrber advies uÍt voor de ír¡troud van het. MER.

SanBnstelling van de værksroeo:
Ír. M.G.M. den Blanken te Cadíer en Keer
Ír. l{. Cra¡rer te lrloubrugge
prof. dr. H.A. IIdo de llaes te læiden
dr. H. Cohen te Bil"thoven (voorzitter)
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Secretarís van de rærþroep: drs. H. lfuisnan.

Verzoek crn ontheffi¡rg van de p1ícht tot uitvoerí¡g v¿ur m.e.r. voor de ¡restverrærkí¡esínstallatie van
Vefin* B.V. Te Heert. (200)

Initiatíefnener: Vefínex B.V. te lleert

Bevoegd c*ez€'p. voor het verzoek crn ontheff ing van de m.e.r.- plícht: De Miníster van Volkshuísves-
ting, Ruimtelijke Ordeníng en Milieubeheer en de Míníster van landbouw en Visserij.

Bevoegd gezag bíj het besluÍt over de vergururingverleníng j¡ het. kader van de Afvalstoffenwet: Ccde-
puteerde Staten van de províncíe Límhrrg

Besluít: A1 dan níet verlenen van een ontheffing van de plícht tot uitvoering van m.e.r, ten behoeve
van de besluítvorrning in het kader van de Afvalstoffenrrlet over vergunningverleníng voor de nestver-
werkfugsinstallatíe.

Actíviteit: De voorgenomen activiteít betreft het uitbreiden en ín gebruík hebben van een instal-
latie voor tret drogen van stapelbare dierlíjke nest (pluímveenest) rÞt een geplande productíecapa-
citeít van ca. 33.000 ton ruw produkt per jaar. De fabriek is gevestigd op industrieterreín
rrBoshoverheiderr te lfeert. Dit indr¡strieterrefui is bestemd voor vestiging van z\rare en mílieube-
lastende índustríe (A-ínríchtingen).

Stand van z,akenz [Iet verzoek c¡n ontheffíng van de m.e.r.-plicht v¡erd ter irzage gelegd va¡¡af ó okto-
ber 1988. Er was gelegenheíd tot Ínspraak gedurende drie v¡eken vanaf deze datr¡n. Per brÍef van 30
septønber 1988 verzocht de MÍnÍster van \¡RCM nede na¡rBns zijn anrbtgenoot van Landbouw en Vísserij
aan de Ccnmissie advies uit te brengen or¡er dit ontheffíngwerzoek. De CcnmÍssie bracht haar advÍes
uit op 3l oktober 1988. Naar de nening van de ConrnissÍe tt staat de betrekkelijke omvang van de
milieugevolgen in dit geval een itwilliging van het vetz,æ(< op grorñ van artikel 41e, eerste lid
onder a van deVabn on ontheffittg van de m.e.r.-plicht niet, o¡t ernstige wijze Ín de weg tt.

Nadien werd door het Directoraat Generaal Milíeubeheer de aandacht van de Ccnmissie gevestigd op de
op zicttzæLf niet onaanzíenlíjke totale lO_-aníssíe door Vefjnex van ca. ll,ó ton per jaar.
De Conrnissie heeft zích hierover nader bÊraden (waarbij zíj zich heeft laten bíjstaan door het Ccnr
n¡-issíe1íd dr. H. NÍeboer te De Bilt) en heeft daarbíj de volgende punten afgerrrcgen:
l. Stíkstof<nassabalans: door de voorgencriÞn venærking van 33.000 ton stapelbare kippørest zaL ca

78ó.000 þ. stíkstof niet terecht kcnen ín tæt ¡nilieu in de cngevÍng van de voorgenomen activi-
teit. Door het droogproces kornt 720 kg. N per jaar a1s annpníak (0,09 % van de in behandeling
gencrlren stilstof) en maxirnaal 5.430 kg. N als ltl ín tret ¡nilieu (Q,69 % van de in behandeling ge-
ncren stÍkstof). - x

2. Verspreíding Nl_: erníssies: net betrekking tot de verspreíding van NO__- emissíes zÍjn door
ffigevensverstrekt.Hien¡ítb1ijktdatd]eN]---e¡ö.ssíeszichrrBtna¡rnin
noord-oostelijke richtíng verspreiden, naar het bebot¡r¡de gebied van ðeert. De bíjdrage van de
uítworp van Vefinex aan de NO - concentraties is relatief laag in verhoudíng tot de heersende
achtergrond-concentraties. x

In een brief aan de Mjnister van VRCM en L&V heeft de C.cnmíssie laten ræten dat zij de conch¡sÍe van
haar advies d.d. 31 oktober 1988 handhaaft. Zij concludeert dat de ¡restverwerkingsinstallatie van
Vefinex B.V. een nuttíge bijdrage levert, aan de verrninderíng van het regionale verzuringsproblean.
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Uit de berekenírg van de liÞ-- ernissíeverspreiding blijkÈ dat, gezien de ìtl__- achtergrondconcentra-
tÍe, het bedrijf slechts-'een gerÍnge bijdrage levert aan de NO*- belaËtíng van het plaatselijke
milieu. Per bríef van 16 deceniber 1988 hebben de beíde mínísters de^gevraagde ontheffing verleend.

Sar¡enstellíng van de rærkgroep:
dr. íng. J. Cor¡nans te Ì{eert (adviseur)
ír. L.H. lfuignan te Ernelo (advíseur)
ir. L Koster te Bennekcrn (advíseur)
dr. H. Nieboer te De Bilt
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretaris van de Í¡erksroeo: drs R.L.J.M. Klerks

Verzoek crn van de icht tot van m.e.r. voor de van de 1
Versaclean ÐlC 4000

rnitíatíefnenBr: M.r. DríIlíng F1uíds rntl. B.v. en Tricorp F1uÍd rechnology B.v.

Bevoes.l over het verzoek crn ontheffíns van de m.e.r.-plicht: de Miníster van Volkhuísvesting,
RuÍmtelijke Ordeníng en MilÍeubeheer en de Minister van I¿ndbor¡p en Vísserij

Bevoesd bí'í het besluit tot toelatíns van de boon¡loeístof: de Miníster van Econcn¡ísche Zaken,
ín overeenstennúng net de Miníster van Verkeer en l{aterstaat en de Miníster van Volkshuísvesting,
Ruímtelíjke OrrCenÍng en Milieubeheer.

Besluít: IIet, a1 dan niet verlenen van een ontheffíng van de p1ícht tot uitvoeríng van m.e.r. ten
behoeve van de besluitvorrning o\ter de part.iële wíjzigíng va¡ de t'Rege1íng 1ozíng van oliehoudende
rnngsels vanaf rnijnbouwinstallaties op zee'r, i.c. bíj1age 1 (de lijst, van toegelaten olíehoudende
boowloeÍstoffen).

Actíviteít: Op I januarí 1988 is de regelíng ínzake lozingen van oliehor.¡dende nengsels vanaf míjn-
bouwinstallatíes op zee van kracht gerrorden. Bijlage I van deze regeling bevat een lijst van toege-
laten olíehoudende boorvloeístoffen. In de toelíchtíng op de regeling rrcrdt gesteld over het, toela-
tingsbeleíd van nieuwe boorvloeistoffen: rrllet spreekt vanzelf dat, indien er nietrv¡e oliehoudende
boowloeistoffen zijn ontwilû<eld díe qua verontreínígíng betere eigenschappen bezítten dan de thans
in bijlage I genoørde spoelíngen, deze eveneens jn díe bijlage opgencfi¡en lqr¡nen ¡¡þrdenrr. Ten aan-
zien van de toelatÍng van boorvloeistoffen r¡ordt een zogenaand referentiebeleíd gevoerd, inhoudende
dat ín overleg net de betreffende boorstofleveranciers een referentiespoelíng is aangeræzen, \,eaar-
nee nier.¡we boorvloeístoffen zu11en rrrcrden vergeleken. Nier¡we producten van leverancíers worden in
príncipe toegelaten, indien uít tests blíjkt dat, de eÍgenschappen van het nier¡¡e prodtrct minder
schade toe brengen aan het n¡-ilieu dan het oude product. fn het onderhavige geval ís Omniclean IL
3000 aangewezen als referentiespoelÍr¡g. De Ccr¡missie heeft zích derhalve gebogen over de vraag of
redelíjkemijs kan worden aangenomen dat Versaclean EMO 4000 uit mílieu-oogpunt beter ís dan
Oraríclean IL 3000.

Stand van Zaken: Op 16 septønber is het verzoek an ontheffíng van de m.e.r.-plicht door de Miníster
van Economische Zaken Íngediend bÍj de Minist,er van Volkshuiwesting, Rrrímtelíjke OrdenÍng en
Milíeubeheer. lfet verzoek c¡n ontheffíng c¡erd ter Íazage gelegd op 4 oktober 1988. Er was gelegenheid
tot ínspraak gedurende 3 rreken vanaf deze dattrn, t;ot 27 oktober. Per brief van septøriber 19BB (ont-
vangen 3 oktober 1988) verzocht, de MÍnister van \lROf, nnde namens zijn arnbtgenoot van Landbouw en
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Visserij aan de Ccnmissíe advies uit te brengen or¡er het ontheffÍngwerzoek. De Ccr¡rnissíe bracht op
2 novetnber 1988 een positief advíes uit over het ontheffingsverzoek, omdat Versaclean t.o.v.
ûnniclean een duídelijke verbeterÍng net betreld<Íng tot de toxícíteit in een aantal tests te zíen
gaf.
Op 22 november 1988 verleenden de Minísters van \IRCM en lÂV aan de Mínister van Eccrnísche Zaken
ontheffing van de verplÍchtíng tot het maken van een milieu-effectrapport.
Op 14 decenrber werd de wijziging van de Regeling lozing olíehoudende rengsels vanaf míjnbouwinstal-
latíes door de Minister van E.Z. ín de Staatscourant gepublÍceerd.

Sanenstell íng werþroep :

dr. J.P. Boon te Den Burg (Te:<e1) (adviseur)
dr. P. llagel te Um¡iden
Mr. A.H. Lllstra te Utrecht (adviseur)
dr. H.J. LÍndebocrn te Den Burg
ir. J.J. van der Vur¡rst de Vries te Aerdenhout (adviseur)
ir. K.H. Veldhuís te I{assenaar (voorzitter)

Secretaris van de rr'erþroep: drs. H. Ifuisnan

Verzoek crn ontheffi¡rg van de plicht tot uitvoering van m. e.r. voor de stort van verontreínigde grord
van de llsseldiik op EMK-terreín (Krínpen a/d Llssel) (202)

Initiatiefnener: Ccdeputeerde Statên van Zuíd-Hol1and

Bevoesd sezae voor het verzoek crn ontheffíns van de m.e,r.-plícht : Miníster van VolkshuisvestÍng,
Rui¡nte líjke Ordeníng en Milíeubeheer en Minister van l¿ndbor¡sr en Visserij

Bevoegd gezag voor het besluit over de ![A-ontheffíng: Mínister van VolkshuÍsvesting, Ruímtelijke
Ordening en MilÍeubeheer

Besluit: al dan niet verlenen van ontheffÍng van de plicht tot het doorlopen van de m.e.r,-procedure
ten behoeve van de besluitvormíng orrer een aanvrage tot ontheffíng van het storbverbod krachtens
artíkel 31 van de I,Iet chernische afvalstoffen

Actívíteít: Op het terrein van de voornelíge Þqploitatiernaatscbappij l(rinpen (AaK) is een ernstíge
bodenrverontreínigi¡g geconstateerd, Cezien de aard van de verontreinigende stoffen ís besloten, dat
geen reiniging plaatsvindt, maar ísolatíe van de cngevÍng door middel van een vertÍcale Ísolatíe
(diep,vanden), horízontale isolatie (gebnriknakÍng van ondoorlatende kleilaag, afdekkíng door een
leeflaag en een asfaltdek) en hydrologische isolatie (deeprell-bronneríng van het eerste water-
voerende pakket). Elders bi¡nen de gareente, aan de Llsseldijk, is ook bodenn¡erontreíniging aange-
troffen. Besloten is de grond aan de Llsseldíjk af te graven. Het voorstel is deze te storten ín een
(in eerste instantie niet op te hogen) centraal deel van het op te hogen EMK-terrein. Hiervoor ís
een hCA-ontheff ing nodíg.

Stand van zaken: De bríef ¡ret verzoek cm advies over het m.e.r. -ontheffíngsverzoek dateert van 30
september 1988. Op 5 oktober werd de procedure bekendgønaakt ín de Staatscourant, Op 28 oktober
bracht de Ccnmissíe een advies uit, waarín - naast enkele kanttekeningen - een positief advÍes werd
gegeven over de ontheffíngsaanvraag. Belangrijkste orrervæging híerbij was, dat de isoleríng van het
EMK-terrein ?þ ?aI worden Íngericht, dat het bergen van extra chemisch afval hier geen ernstíge
extra milieu-effecten met zich ÍÞe za1 brengen, llel wordt aandacht gevraagd voor het firnctioneren
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va¡I de rejnígí¡g v¿¡n opgepcrrpt, grondrøater en voor de problernat,íek van het beheer van het terrein op
de lange termijn.
Op 22 nwernber hebben de beíde ¡nínísters de ontheffíry van de m.e.r.-plicht verleend en a¿ut Gedepu-
teerde Staten van Zuíd-Holland verzocht crn a1s coördinerend bevoegd gezag bij verlening van Al{- en
llGvergunnÍng en lüA-ontheffíng rekeníng te houden net de door de Ccnmissíe aangesneden aandachts-
punten.

SarBnstelli¡lg van de rcrerllgroep:
ir. H.S. Buíjtentnk te Deventer
ir. I{. van ùrijvenbooden te l{oudenberg
dr. A.A.E. Wíbolúo te é¡rstenlam
drs. H.G. û¡¡erkerk te Einren (voorzitter)

Secretarís van de werþroep: drs. M. odijk

eolfbaan Zeddan (203)

fnitÍatiefn€fiÞr: Sport- en Rekreatíebeheer Montfertand bv

Bevoegd gezag: C'eneenteraad van de gøreente Bergh

Besluit: vaststellíng van het, bestenmíngsplan dat voorzíet in de aanleg van een golfbaan ten ræsten
van Zeddam (gøreente Bergh).

Activiteít: De ínitiatiefnener heeft het voorneflÞn een 18 holes golfbaan aan te leggen op een ter-
rein van ca. 60 ha. ten rpesten van Zeddam. DÍt terrej¡ 1igt, ín een (g1obaa1 begrensd) reJ.atienotage-
bied. Bovendíen kan worden aangenomen dat het gelegen Ís in de Grote Eenheid Naturrgebied (@rl)
Montferland.

Stand van zaken: De m.e.r. -procedure is gestart op 26 otifober 1988 Ílet de openbare bekendrnaking van
het, voornenen. De Ccnmissie bracht op 22 decernber 1988 haar advies voor richt,lijnen uit

Sarenstelling van de ¡ærkgroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Brunssun
dr. ir. A.J. F1ach te Oveween
dr. H.E. van de Veen te Tenælde
dr. J.Itr. de Snidt, te fignrcnd aan Zee (voorzítter)

Secretaris van de værkgroep: mr. E. van Rosnalen

Mi I ieu-ef f ectraomrtaqe ánrbt Delden (204)

Inítíatíefnener: 1V¡entsche Colfclub

Bevoegd gezag: Csreenteraad van de gøreente .Ambt Delden

Besluit: vaststelling van het bestørmÍngsplan dat voorziet ín de aanleg van een golfbaan in de ge-
nreente Ámbt Delden.
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Actívíteít: De I\¡entsche Colfclub heeft tet voornenÞn een 18 holes golfbaan aan te leggen op het
landgoed rrde Haar", Ín de gøreente A¡nbt Delden: in totaal ca. ó5 ha.

Stand van zaken: De m.e.r -procedure is gestart op ló novønber 1988, net de openbare bekendmaking
van het voornemen. Op 5 januarí voert de Ccnmissie overleg n¡et het bevoegd gezag over het concept-
advies voor richtlíjnen. FIet advies zal half januari uitgebracht rrcrden.

Sanenstelling van de rærkgroep:
A.P.H.M. Boorrnan te Brt¡rssun
dr. ír. A. J. Flach te Overveen
drs. D. van der Hoek te Bennekcrn (advíseur)
dr J. Ttr. de Snidt te Egnond aart Zee (voorzÍtter)

Secretaris van de werkgroep: ir. M.P.T,M. de Cleen.

Mí L íeu-ef f ect raoportap e VerTectrí¡stallatie vær de verrærkÍ¡e van a¡iveri¡esslíb Aoeldoorn (205)

lnitíatíefnerer: S1 ibvemerking Veh¡re B.V. í.o.

Bevoegd gezag: Ccdeputeerde Staten van Celderland, Zuiveríngsschap Veltnae

Besluit: vergunrringverleníng íngevolge de Afvalstoffenv¡et en de llet verontreínígíng oppewlaktewate-
ren

Activiteit: tÍet oprÍchten van een VerTech-i¡stallatie (Vert,ícal Technology) voor de verwerking van
zuiveringsslib. fiet ÍngevoerrCe slib r¡rcrdt onder lroge druk en hoge tefiperatu,¡r nat geo:<ydeerd ín een
3000 m lange, 1500 m diepe ondergrondse reactorb¡ís. De organísche stoffen r¡orden tot kooldior<ide en
water geo<ideerd, waarbíj reststoffen en s¡aÍnte onstaan. De reststoffen ondergaan een nabehandelíng.
llet doel van de voorgencrren activiteít is te kccen tot een redrrctie van het volume zuiveringsslib
dat gestort n¡¡et, worden.

Stand van z,aken: De start van de m.e.r is op I nor¡ember 1988 bekendgemaakt via publicatie ín de
Staatscourant. Het advies ís uitgebracht op 30 decenrber 1988

Saflenste1líne van de werþroep:
ir. H.S. Buijtenlek te Deventer
ir. A. Kiestra te Boxtel (adviseur)
dr. H. Cohen te Bilthoven (vooraítter)

Secretaris van de werkgroep: G.F,II llerngreen

Ontheff 1np m. e. r. -n1 stort van basqerspec Íe in het Hollandsch Diep ambachtsheerliikteid

Bevoepd sezas

Crc¡nstríjen (206)

fnitíatiefnenBr: Ambachtsheerl íj kteid Crorstríj en

voor het verzoek crn ontheffine van de m,e.r.-plicht Miníster van VolkshuÍsvesting,
Rrintelijke Ordening en Milieubeheer en MÍnister v¿¡n IándbouÂr en VÍsseríj
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Bevoesd sezac voor het besluít, over de versunnínsverleníns : Míníster van Verkeer en
lfaterstaat,, voor deze de dírecti¡ benedenrivieren van Rijkswaterstaat.

Besluit.: aI dan níet verlenen van ontheffing van de (door de anbachtsheerlijktreíd betwiste) p1ícht
tot het doorlopen van de m,e.r.-procedure ten behoeve van de besluítvorming over een a¿ulvraag van
een vergunnírg krachtens de lJet verontreíniging oppewlaktewateren (l.lW)

ActívÍteit: Tot de ambachtsheerlijLtreid betþort, een deel van het Hotlandsch Díep, waarín al eníge
tíjd ontzandÍngen pJ.aatsvínden. Behalve de bor¡enlaag van de bij ontzandíng \æggegraven onderwaterbo-
døn (onbruíkbare llclocene laag) rcrdt ook a1 enige tijd in de ontstane dÍepten baggerspecíe gestort.
Deze Ís afkccstíg van de aribachtsheerlíjkheíd en v¿ur Rijkswaterstaat. Ilat de verontreínigingsgraad
betreft, valt de baggerspecíe j¡ de klassen L, 2 en 3. Voor de stort van deze baggerspecíe rærd fn
198ó een (l{VG)vergunnÍng afgegeven voor drie jaar; daarbij had Ríjks-vaterstaat bedongen, dat een
niewæ aanvraag van een ll@-vergururing net een rnilíeu-effecten onderzoek gepaard zor ¡r¡¡eten gaan. De
rapporlage van dit Ír¡niddels afgeronde onderzoek was bijlage bíj het verzoek van de ambachtsheer-
lijktnid crn ontheffíng van m.e.r.-pllcht. Zij vraagt - onder betwisting van de m.e.r.-plicht voor de
activiteit - dezæ ontheffÍng a¿ux op zcnæl introudelíjke als procedurele[6] gronden.
De m.e.r.-pJ.icht wt¡rdt betwÍst, ordat het Besluit M.e.r. spreekt. van 'oprichting van een lnrichting
voar het zich ontdæn van afvaistoffen dær ze op of in de Mqn te brengen , t,erwíjl er van een
inrichting niet echt kan vnrden gesproken.

Stand van zakenz De bríef net verzoek crn advies or¡er het m.e.r -ontheffingsverzoek dateert van 3l
oktober 1988. 0p 4 november werd de procedure bekendgønaakt. in de Staatscourant.. Op 12 decanber
bracht de Ccrmrissie een advies uit. Daarin stelt de Ccr¡missie dat er gezíen de huídíge stand van
kennís geen zo belangríjke nadelíge mi1Íeu-effecten zíjn te ver¡rachten, dat m.e.r. noodzakelijk zou
nrceten zíjn. De Ccnmissie gaf ín het advíes aan, dat zíj een afgewogen beleidskader voor bagger-
storten miste, en dat zíj eventuele volgende ontheffÍngwerzoeken voor soortgelijke projecten wil
beoordelen aan de hand van zotn beleidskader.

Sanpnstelling van de werlrgroep:
ir. B.G. Kreiter te Putten
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Itprn
dr. I{. van Vierssen te Bennekcrn
dr. H. Cohen te Bílthor¡en (voorzitter)

Secretarís van de værkgroep: drs. M. Odíjk

Mí 1 íeu-ef f ectrapoortase Boelderstroek (208)

Initíatíefnener: Sarenærkíngsverband Í\ænte.

6 Op grond van arlíkel 4le, líd 2 van de ì{ahn hebben beÍde ministers de nngelíjktreíd crn ontheffíng
van m.e.r.-plicht, te verlenen, Índien de voorbereídÍng van de actÍviteit of het besluit op het
tijdstíp van ÍnrærkÍngtredíng van het Besluit m.e.r. reeds zor¡er ís gevorderd, dat het rnaken van
een MER. redelijkemijs niet ¡reer kan worden verlangd.
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Bevoegd gezag
Dínkel.

: Gedeputeerde Staten van Overijssel en het bestr¡¡.r van het llaterschap Regge en

BesluÍt: vergunnírgverlening jngevolge de Afvalstoffenvæt en de I.Iet verontreiniging oppewlakteroa-
teren.

Activíteit: De oprichtÍng van een drietal ínrichtíngen voor een geccnrbíneerde venrerking van ln¡ís-
wil, rest en zuiveríngsslib op de locatie Boeldershoek, te væten een nechanísche afvalbewerkings-
Ínstallatie waarín ca. 220.000 ton tn¡isho.¡deIÍjk en bedrijfsafval lmCt voorber¡rerkt, tot brandstof
voor de nest- en slítrverværking, een nestopærkíngsfabriek ¡ret een capaciteít van ca. 500.000 ton/jr
en een slitverrærkingsfabríek voor ca. 40.000 ton/jr.

Stand van zaken: De m.e.r. -procedure ís gestart op 4 nwønber 1988. op 2l december 1988 heeft de
ccnmíssíe advÍes uitgebracht or¡er de ríchttijnen voor de ínhcnrd van het MER.

Sar¡Bnstelling van de rrcrkgroep:
ir. A.H. Dirkzvrager te lælystad
ir€. A.J. Dragt te læusden
íng. L.A.B. de Jong te Boskoop
ir. A.F. in rt, Veld te Warnweld (adviseur)
ir. K.H. Veldhlis te tfassenaar (voorzítter)

Secretaris van de værksroeo : drs H. IfuÍsnan

Milieu-effectrapportase UIÞ-9 AVR-€tsníe C. V. (20e)

Initíatiefnerer: A\R-{hernie C.V.

Bevoegd gezag: Gedeput,eerde Staten van Z¡id-Ho1land, de Minister van Verkeer en l{aterstaat en de
MÍníster van Volkstn¡iwestíng, Rrírut eJ. íj ke Ordening en Míl ieubeheer.

Besluit: VergururingverJ.eníng ingevolge de Afvalstoffenrret, de llet verontrefniging oppewla}:tewateren
en de lüet ctrenrische afvalstoffen.

Actíviteit: AVR-Chemie C.V. te Rot,terdam-Botlek tæeft het vorne¡r¡an haar capacíteit voor de ver-
værkÍng van chernische afvalstoffen uit te breíden van ca. l50.OO0 ton per jaar tot ca. 200.000 ton
per jaar door de bouw van een nÍeuwe draaitrqnnelovenínstallat,íe (DIO-.9). De UIÞg, inch¡sief
í¡frasttrcturr, z-al ín grote nate overeenkcrnen ¡r¡et de ín 1987 fn gebrufk gencûÞn instaLlatie (UIÞS).

Stand van zaken: De m.e.r. ís op 3 nwenrber 1988 gestart.. De Ccnnríssie za1 begín 1989 haar advíes
uitbrengen voor de ríchtlijnen voor de inhcÂ¡d van het MER.

Sanenstellíng van de raerkgroep:
F.J. Colon te Ha1l f
dr. ir. J.M.A. Jar¡ssen te lJageningen (adviseur)
prof.dr. P.It¡. llenderson te Valkenhrrg
ir. R. Schílt. te Hílversun
Ír. P.H.J. de lJringer te Rotterrlanr
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)
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Secretarís van de \ærkgroep3 drs. R.L.J.M. Klerks

Verzoek c¡n ontteffíre van de plicht tot uÍü¡oerÍ¡e van m.e.r. voor de solfbaan Rosnalen (210)

Inítíatíefnener : J.A.J. van den Nieuræntnríj zen te Brasschaat (België)

Bevoegd gez4g vogr het verzoek cm ontheffing van de m.e.r.- plicht: Míníster van Volkstnriwestíng,
Ruimtelíjke OrrJening en Milíeubeheer en de Mínister van landbor¡s en Visseríj.

Bevoegd gezag bij het besluít over de Ínríchting en het gebnrik van de golfbaan: Burgøreester en
llethouders van de gøreente Rosnalen.

Besluit: llet al dan níet verlenen van een ontheffiry van de p1Ícht tot uitvoeríng v¿ul m.e,r ten be-
hoeve van de besluítvonúng over de voorgencnen ínrichtíng van de golfbaan Rognalen. Ten behoeve van
de realiserírg van de golfbaan z¿,I bet bestørmingsplan rrSparrenhrrgrr van de geneente Rosnalen nneten
v¡orrlen gewijzígd.

Activíteit: De voorgencnen activiteít betreft de ínríchtÍng en het gebruít v¿rn een 18 holes golfbaan
op het terrej¡ trSparrenttrrgtr. llet terrein ís grotendeels bebost.

Stand van zaken: llet, verzoek cnr ontheffing van de m.e.r.- plicht rærd op 1l okLober 1988 íngediend
door J.A.J. van den Níeurrenlnrijzen bij de Mínisters van \IRCM en v¿ur Landbcr-úv en Visseríj . Het ver-
zoek om ontheffing werd ter inzage gelegd vanaf 7 nor¡ernber 1988. Er was gelegenheid tot inspraak
gedurende 3 væken vanaf deze datrm.
Per bríef van 2 noveniber 1988 verzocht de Minister van \IRCM mede nanens zíjn anbtgenoot van l¿ndbouw
en Visserij aan de Ccr¡missÍe advies uit te brengen over het ontheffingwerzoek, De Ccnmissíe bracht
haar advies uit op I deceniber 1988. Naar de neníng van de Ccnmissie zíjn de veranderíngen die ten
behoeve van de aanleg va¡r het golfterrein in het landschap aangebracht Íþeten worden íngrijpend. De
Ccnmissie stelt in tlaar advies dat zíj er niet op voorhand van orrertuigd Ís dat de uitvoerÍng van de
actíviteit j¡ een dergelijk gebied met actuele en potentiële natu.rr- en landschapswaarde, geen be-
langríjke nadelÍge gevolgen voor het rní1íeu za1 trebben. Door toepa.ssing van m.e.r. voor het onderha-
víge initíat.ief zullen de rngelíjke nilieu-gevolgen van de voorgencnen actíviteit zichtbaar worden
en zal er een breder afiregingskader ontstaan, waarbÍ¡nen eventr¡ele alternatieven aan de orde lqÐnen
kcnen. De Ccmnissíe heeft daarc¡n geadviseerd de gevraagde ontheffing nÍet te verlenen.

Sa¡rnnsteilí¡e van de vcerkgroep:
ir. K.A.A. van der Spek te A¡rersfoort
ir. A.L.J. lJíjnlrwen te Arntsn (advÍseur)
dr. H. Cotren te Bílthor¡en (voorzitter)

SecretarÍs van de rærkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks

Mílieu-effectrepportase cc¡lposteeri¡ríchtíng Á¡rersfoort. ( 21 I )

InítíatíefnenBr: Hoofdíngenieurtirecteur van de províncíaLe waterstaat Utrecht

Bevoegd gezag: Cædeputeerde staten van Utrecht
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Besluit: vergunníngverleníng Íngevolge de Afvalstoffenæt en de Iüet verontreiníging oppervlaktewa-
teren.

Actíviteít: De provincíe Utrecht heeft op basis van de Afvalstoffenr,æt voor de verwijderÍng van aní-
veringsslíb tret Plan Zuíveríngsslib opgesteld. DÍt plan bevat een strategie tvelke verschillende ver-
wijderingsnethoden voor zuiveringsslib voorstelt, De voorkeur gaat uít naar verbranding van slíb,
ter reductíe van het slibvolure, waarna het resídu gecontroleerd vordt gestort. Daar er voor de 1e
catíe rælke de prorríncíe op het oog had, geen vergunning voor een verbrandÍngsinstallatíe wordt
verleend en de províncie geen andere locatie bi¡nen de prorríncie geschílcE acht voor het oprlchten
van een verbrandingsínstallatie, ís besloten tot het realiseren van een composteerinricht,íng ter
reductíe van het slibvolume. Deze inrÍchtÍng moet kcnnn op het terrein naast de rioolwaterzuí-
veríngsinstallatie Arersfoort op het índustríeterrej¡ rrde Isseltrr.

Stand van zaken: De m,e.r. -procedure Ís gestart op ll novønber 1988 r¡et de openbare bekenúnaking van
het voornenen door Ccdeputeerde Staten Utrecht. Op 13 decønber 1988 heeft or¡erleg plaatsgevonden ret
de j¡itíatiefnener en het bevoegd gezag over het concept-advíes voor richtlijnen.

Sanenstellj¡g van de r¡lerkgroep:
dr. ír. A. Ktaprijk te Bennekcrn (adviseur)
ir. A. Kíestra te Boxtel (adviseur)
mr. F.J. Meíjer Drees te Haarlem (adviseur)
ir. K.H. Veldtn¡is te l.Iassenaar (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: ír. M.P.T.M. de Cleen

Milieu-effectrapportase uítbreídí¡s l.lcord-Iùest te Zæter:¡.ær (2I2\

fnítíatíefnener : CsrBentebestrrur van ZoetenrBer

BevoeBd gezag: C'edeputeerde Staten van Zuid-tblland (besluit l) en het hoogheemraadschap Delf-
land[7] (besluit 2). De prcnríncÍe treedt op a1s coönlinerend bevoegd gezag.

Besluit: vergr:nníngverlening Íngevolge de Afvalstoffenv¡et (besluit 1) en lozingsvergunning op het
rioolstelsel[8] (besluit 2).
Daarnaast loopt een procedure voor wijzigíng van het bestanmingsplan Groot-?petern¡eer,

Actíviteít: De stortcapaciteit in Zuid-llclland voor net na¡re bre¡- en sloopafval gaat een lcrelpnt
vomÞn, cndat de bestaande stortplaatsen vol raken, terwíj1 realÍsatie van nieurce stortplaatsen

7 Mogelijk is hÍerbij ook de directÍe Noordzee van Ríjkswaterstaat al.s vergurnfugverlenerde
instantíe betrokken.

8 Indien de sa¡enste11Íng van het af te voeren percolatíetuater zodanig is, dat rechtstreeks op het
oppervlaktewater zou kunnen worden geloosd, dan zou bíj de vergunningverleníng ook het
hoogheemraadschap Rijnland betrokken zíjn. Als de sar¡enstellÍ-ng van het af te voeren percola-
tiewater daarentegen zodanig ís, dat het effluent van de rioolwaterzuíveringslnstaLlatie
Houtrust niet neer voldoet aan de huídige voorschriften dan Ís Rijkswaterstaat, directie
Noordzee, nede bevoegd gezag (lr;ziening l.tGvergunning).
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langer duurt dan venuacht. Ter werþruggÍng rrcrdt voorgesteld de stortplaats Noord-!{est jn Zoeter-
¡reer uít te breíden ÍEt 1,1 rniljoen m". Deze uitbreíding is bedoeld voor borÍ¡.- en sloopafval, daar-
nÊe te vergelíjken bedrijfsafvalstoffen, rægverharding, straat- en veegvuil, kolkenslib, tuinborÍ,raf-
va1 (voorzover niet ccnposteerbaar of níet geaccepteerd bij de ccnposteerinrichtíng), grond vernnngd
met bouw- en sJ.oopafval, alsmede de organísche fractie uit de t¡risrnrilscheÍdínginstallatíe van
Recyclirg Zoeterneer b.v.

Stand van zaken: De start van de m.e.r is op 12 decenrber 1988 bekendgernaakE vÍa publícatie in de
Staatscotrrant

San¡enstellíng van de værkgroep:
ir. !I. van Duijvenbooden te lrtoudenberg
drs. J.H. Snittenberg te Irnsr¡m
prof. ir. T. Teeuæn te Arnrsfoort
dr. J.Ttr. de SnÍdt te Egnnnd aart Ze,e (voor:zitter)

Secretaris van de rærksroeo : drs. M. OdÍjk

Verzoek om ontheff ing van de pticht tot uitvoering van m.e.r. \¡oor een
va¡r Scarabee te (213)

Initiatiefnener: Scarabee Waste Converslon B.V. te .ê¡¡stenCam

Bevoeed Aeâg voor het verzoek cm ontheff íng van de m.e.r.- plícht,: De Mj¡ister van
Volkstnriwest,íng, Ruínrte1ÍJke Ordeníng en Milieubeheer en de Miníster van l¿ndbounr en Vísseríj.

Bevoecd bii het besluit over de Gedeputeerde Staten van de provincÍe
Limhrrg Voor de vergunnÍng op grond van de ltet verontre ínígíng oppewlatctacrateren ís het l{aterschap
ZuiverÍngsschap Limhrrg bevoegd gez¡g

Besluit: Al dan níet verler¡en van een ontheffÍng van de plícht tot uitvoerÍng van m.e.r. ten behoeve
van de besluitvormÍng in het, kader van de Afvalstoffenvæt en de lfet verontreínigÍng oppervlaktewa-
teren or¡er vergururíngverleníng voor de nnstvenærkÍngsinstallatíe.

Activiteít: De voorgenonn actívíteit betreft het ín gebruík hebben van een venærkingsfabriek voor
drijfmest met, een capaciteit van 20.000 tonperjaar op een locatie in Llsselsteyn (L), genpente
Venray.

Þtand.v?{r-3aken: Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht r¡erd ter ínzage gelegd vanaf 4januarí 1989. Er was gelegenheid tot ínspraak gedurende drie væken vanaf deze datum. per brÍef van
27 december 1988 verzocht de Mí¡ister van VRCM ¡rede narens zijn anrbtgenoot van l¿ndbor¡¡ en Visserij
aan de Ccsmissíe advíes uÍt te brengen o¡er dit ontheffingwerzoek. De ConmÍss íe za¡ haar advíes
eínd januarÍ 1989 uitbrengen.

Sanenstellíne van de
dr. E.P.H. Best te Utrecht
dr. íng. J. Cotrnans te l,leert (adviseu.r)
dr. H. Nieboer te De Bi1t.
ir. A.F. In rt. Veld te l{arnsveld (advíseur)
dr. H. Cotren te Bílthoven (voorzitter)
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SecretarÍs van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks

Verzoelt qn ontheffins van de plícht tot uitr¡oeríng van m. e. r. \¡oor een nestvetrær.kj¡ssÍnstallatíe
van Orpanísch Veredelinssbedríi f Venray B.V. te lJsselstevn (214)

InitíatiefnenBr: Organísch Veredelíngsbedríjf Venray B.V. te lJsselsteyn (L)

Bevoegd g,e?eg llqer þet verzoek crn ontheffíng van de m.e.r.- plicht: De MínÍster van
Volkshuisvestíng, Ruímtelíjke Ordening en Milíeubeheer en de Miníster van I¿ndbouw en Visserij.

Bevoegd gezag bíj het besluit over de ver€unníngverlening: Gedeputeerde Staten van de provincíe
Limh¡rg. Voor de vergunning op grond van de I,Iet verontreínigi¡lg oppewlaktewateren ís het llaterschap
Zuíveringsschap Límhrrg bevoegd gez,ag.

Besluít: A1 dan niet verlenen van een ontheffing van de p1ícht tot uitvoeríng van m,e.r. ten behoeve
van de besluitvormíng ín het kader van de Afvalstoffenr,æt en de tlet verontreíníging oppervlaktewa-
teren over vergunnÍngverlening voor de n¡estvenperkíngsínsta11atie.

Activíteít: De voorgencnen actíviteÍt betreft het in gebruík hebben van een proeffabriek voor mest-
verwerkíng in fJsselsteyn (L), gefiEente Venray, net een venaerkingscapacÍteit van 80,000 ton vaste
¡r¡est en 60.000 ton drÍjftrest.

Stand van zaken: Het verzoek om ontheff íng van de m.e.r.-plícht rærd ter Ínzage gelegd vanaf 4
januari 1989. Er was gelegenlreíd tot ínspraak gedurende drie ræken vanaf deze datum. Per brief van
29 december 1988 verzocht de Minister van \IRCM nede narens zijn anrbtgenoot van I¿ndbcr¡c en Vísserij
aan de Ccnmissíe advíes uit te brengen over dit ontheffingsverzoek. De Cor¡míssie za1 haar advies
eínd januari 1989 uitbrengen.

Sanenstelling van de r¡erkgroep:
dr. E.P.H. Best te Utrecht
dr. ing. J. Cor¡nans te lfeert (advÍseur)
dr. H. Nieboer te De BíIt
ir. A.F. In rt Veld te ltarnsveld (advÍseur)
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter)

Secretarís van de werkqroep: drs. R.L.J.M. Klerks
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101 Advíes ríchtlíjnen rnilieu-effectrapport, Oeven¡erbi¡rdíng ten væsten van Rotterdan,
april 1982 ISE¡ 90-7188741-4

103 Advies richtlíjnen milíeu-effectrapport Grevelírgen zøtl of. zæt,
6 ju1í 1982 ISDI 90-71887q7-3

102 Advies rícht1Íjnen míl"íeu-effectrapport grootschalíge kustlocatie voor de bergíng van
baggerspecie uit het benedenrívierengebíed,

novernber 1982 ISEI¡ 90-71887-02-2

1*ì

LL2 Advies voor ríchtlíjnen mllieu-effectrapport voningbotmlocatíe êmsterda¡r¡-Nieurv Oost,
9 juni 1983 Im¡ 9O-7IBB7-03-O

lls Eindoordeel or¡er het milíeu-fnvloedenrapporl írøaL<e de aarrCgasontarmvelingsfnstallatie van de
MM bij Elnren,
24 augtrstus 1983 IS['I 9g-7lgg7-13-g

Verslag van een rærkbezoek aan Canada door het præsidíun van de Voorlopige ConmissÍe voor de
mi1 Íeu-ef f f ectrap'portage van
28 septønber tot, 9 oktober 1983 ISEI.I 90-7l8874t+-g

1S4

LL7 Advies voor richtlijnen milíeu-effectrapport keuze van locatie(s) voor het gecontroleerd
storten van afval Ín het Overíjsselse deel van het gerrest Midden-Llsse1,
27 juni 1984 ISEI.I 9O-7IBB7-LIF6

103 Toetsíngsadvíes rnilieu-effectrapport keuze Grevelíngerrreer zcnrt of zoet,
27 novernber 1984 ISt'¡ 90-71g87-Og-l

LzL Aanbevelingen voor de intror¡d van het mllieu-invloedenrapport inzal<Ê een lrrchtscheidings- en
een ga*enginstallatÍe te Vílsteren (gøn. enren),

decen¡ber 1984 Iffi.I 9O-7lBB7-lO-3

1S5

116 Advíes voor ríchtlíjnen voor het milieu-effectrapport locatie-onderzoek (sub)regionale
geluidhÍnderrecreatie-terre inen in het stadsgelæst Breda,
9 jaruarÍ 1985 ISBII 9O-7IBB7-O5-7

L02 Toetsíngsadvíes over de projectnotaÂaER grootschatíge locatíe voor de berging van baggerspecie
uít, het benedenrívÍerengebíed,
3l januari 1985 tSB¡¡ 90-71887-16-2

lrt AdvÍes richtlíjnen míIieu-effectrapport cr-deponie op de Maasvlalcte,
febn¡ari 1985 ISI.¡ 90-71887-17-0



L23 Advies richtlíjnen mílieu-effectrapport verrcerkíngs- en opslagbedrijf voor radíoacttef afval,
24 rei 1985 ISB¡\I 90-71887-09-X

L25 Advíes rÍchtlijnen ml1ieu-effectraprport baanverlengíng luchthaven Eelde,
julí 1985 Is{ 90-71887-06-5

LzT Toetsíngsadvíes cn¡er het ¡nílieu-invloedenrapport lrrchtscheidingsi¡¡staLlatíe en nengstatíon-C
in ûnren,
23 julí 1985 Is¡¡ 90-71887-11-t

fl6 ToetsÍngsadvies orrer het rnilíeu-effect,rapport ten behoeve van het. locatie-onderzoek naar
(rub)regionale terreÍnen voor geluidhínderrecreatÍe ín het gê\æst Breda,

decerrber 1985 ISBI¡ 90-71887-15-4

1S
123 ToetsÍrgsadvies or¡er het locatíe-onafharrkelÍjk milieu-effectrapport en advies rÍchtlÍjnen voor

het locatie-gebonden mÍlíeu-effectrapport ínzake opslag en verrærkíng van radioactíef afva1,
24 januari 1986 Is[¡ 90-71887-18-9

L2O Aanbevelingen voor de lnhoud van het, mílieu-effectrapport, Oost¡æstbaan lrrchthaven Zuíd-
Lírnh¡rg,

februarí 198ó ISB$I 90-71887-L2-X

126 Toetsíngsadvies or¡er de llr¡æltuntersrrctn¡rg DorrarLhafenproJekE EMen,
ll februari 198ó Isb¡ 9O-7IBB7-20-O

llf Toetsingsadvies or¡er tæt rnílÍeu-effectrapport voor de deponle van níet-verwerkbaar chemisch
afval orp de Maasrrlakte,
14 ¡naarb 1986 ISN 90-71887-19-7

ll9 Advíes richtltjnen milieu-effectrapport ontgrondÍngenplan (Beton- en l4etselzand),
27 oktober 1986 ISBI¡ 90-71887-21-9

197

f01 Toetsingsadvíes over projectnot.a/milieu-effectrapport Oeververbinding ten westen van
Rotterdanr,
5 jaruari 1987 ISg.I 9O-71BB7-25-I

AdvÍes voor richtlíjnen rnilieu-effectrapport A-57 op llalcheren (Veerse Dam - Middelhüg),
12 jamrari 1987 Isù¡ 90-7lBB7-22-7

Advíes voor ríchtlijnen ¡nilieu-effectrapport ccnpa.gnies oefenterrein Ginkelse geíde,
12 januari 1987 ISts¡r 90-7tg87-23-s

L32 Advies voor ríchtlijnen milieu-effectrapport RfJksweg fó bU Rotterdam (Overschfe-
IGalíngseplein),
15 januarí 1987 ISBII 9O-71897-2t+-3

IGurn¡erk voor de m.e.r., taken en r,ærladjze van de ccnr¡rÍssie voor de m.e.r
februari 1987 Im¡ 90-71887-26-X

L29 Advíes voor richtlíjnen mi1íeu-effectrapport eenheidsoefenterrej¡ "De }barlr,
18 maart, 1987 ISBN 90-71887-27-g

LL7 Toetsíngsadvies cn¡er het milieu-effectrapport Afvalberging Mídden-Llssel,
ló aprÍ1 1987 ISBN 90-71887-29-4

131

107
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l0s

109

AdvÍes voor ríchtlíjnen rníIíeu-effectrapport lGrpeer- en \dâtersportcentnn¡ trBroekerhaventr,

23 april 1987 ISt¡ 90-71887-2A-6

Advies voor richtl ij nen mil ieu-ef fectrapport Strandvlakte Llmríden,
29 apríl 1987 ISSI 90-71887-30-8

Advíes voor richtlÍjnen nilieu-effectrapport Plan voor de verwijdering van zuíverfngsslib
Zuíd-Holland,
10 juní 1987 Ig¡.r 90-71887-32-4

136 Advíes voor richtlíjnen míIíeu-effectrapport Integrale afvalverwerkfng stadsgerrrest rs-
Flertogenbosch,
ll jurí 1987 rm,r 90-71887-31-6

L42 .Advíes voor ríchtlíjnen rnilieu-effectrapport Stormvloedlering Nlerlæ lJatenæg,
30 juní 1987 Isn¡.¡ 90-718874m

Advíes voor richtlÍjnen ¡nilíeu-effectraprport ¡¡lER-9 kolencentrale te C¿ertruidenberg,
r juli 1987 rsBl¡ 90-71887-33-2

Advies voor richt.lijnen mílÍeu-effectraprport Centrale afvalstoffenplaats Níjehaske-Noord,
14 juli 1987 rsE{ 90-71887-35-9

Advíes voor richtlijnen voor de inhoud van het míI1eu-effectrapport partiële herzíeníng
afvalstoffenplan prwíncíe Flevoland, (locatíekeuze kolenreststoffenbergÍng Flevocentrale),
21 augustus 1987 IS!b{ 90-7lgg7-36-7

Advíes voor ríchtlíjnen rnilÍeu-effectrapport Henræg-8 Kolencentrale te ArsterrCan,
21 augustus 1987 Isb{ 90-718g7-38-3

f4l Advfes voor rlchtlfJnen m111eu-effectrapport HogesnelheidsspoorllJn pariJs-Brussel-
IGulen/Aristerdan,
28 augustus 1987 ISEI'I 99-7tgg7-37-5

Advies voor richtlÍJnen voor het mflieu-effectrapport Provinciaal afvalst,offenplan Noord-
Brabant,
28 augustus 1987 Isß¡I 90-7lg87-tû-5

ToetsingsadvÍes or¡er tæt milieu-effectraprport Uitbreíding lrrchthaven Zuid-Límhrrg,
3l augustus 1987 I$[.I 9O-7lBg7-39-L

AdvÍes voor ríchtlíJnen nilieu-effectrapport Verbranding zuiveríngssllb Oost-Brabant,,
29 septanber 1987 Isù{ 9O-7lgB7-41-3

L49 Advles voor richtlljnen mílÍeu-effectrapport zo.rtwated.ozí¡¡g in verba¡d ret de aanleg van
cavernes voor de opslag van aardgas,
8 oktober 1987 ISEI¡ 90-7IBg7-47-z

146 Advies voor ríchtlijnen mllÍeu-effectrapport ten behoeve van het tweede provinciaal
afvalstoffenplan Noord-Hollard voor de venrtjdertng va¡r t¡¡ishcn¡deliJk afval, grof tnrisrruit,
¡oet deze stoffen te verrrærken bedrijfsafval en bq¡r en sloopafval,
9 oktober 1987 ISEI¡ 9O-7lBB7-43-x

I57 AdvÍes voor richtlfjnen voor de lnhoud van het milíeu-effectrapport Nota
oppewlalctederfstofferxivi¡uríng mteren Llsselneergebíed l9g9-lg9g,
ló oktober 1987 Isu[.¡ 9o-7lg87-tg4

139

130

l4s

l3s

140

L20
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L43 Ádvies voor ríchtl{nen milieu-effectrapport berging op de ldaawlakte van afvalstoffen utt het
chlorÍdeproces biJ lDF Tiofíne 8.V.,
22 oktober 1987 ISBbI 90-71887-46-4

113 Advíes voor ríchtlÍjnen voor de Ínhc¡¡d van het milíeu-effectrapport integraal provinciaal
afvalstof f enplan Drenthe,
30 oktober 1987 ISBN 90-71887-45-6

154 Advies voor richtlijnen mÍlieu-effectrapport grondnatenrínning Ín de Alblassen¡aard en de
VÍj fheerenlarden,
30 oltober 1987 IslI 90-71887-t#8

L¿ú Advies voor ríchtlíjnen voor de irùs¡d van het mllieu-effectrapport Uítbreidfng natuurpark de
Eftelíng,
6 novernber 1987 ISE{ 90-71887-49-9

I42 Toetsíngsadvíes over beleÍdsanalyseþlílieu-effectrapport BeveÍlÍging BenedenrÍvierengebled
tegen stormvloeden,
I december 1987 ISB¡¡ 90-7lBB7-52-9

158 ^Advies voor ríchtlíjnen rnilieu-effectrapport, regíonaal ontgrondíngenplan Noordzee,
3 december 1987 IS¡r 90-71897-50-2

ló0 AdvÍes voor richtlijnen voor de Í¡hor¡d van het milieu-effectrapport llaterbeheer Veerse Meer,
3 december 1987 ISßl{ 90-7tBB7-53-7

L64 Advies over verzoek cm ontheffÍng van de plicht tot uitvoeríng van milÍeu-effectrapportage
voor de golfbaan Rrigoont (Gøreente llaarle¡rrerlíede-Spaarrnru_lde),
4 dece¡r¡ber 1987 I$h¡ 9O-7IBB7-42-L

153 Advies voor richtlijnen milíeu-effectrapport afval.verr¡erkíngslocatÍe de Marsen,
4 dece¡r¡ber 1987 ISBI.I g0-7lBB7-51-O

139 loetsingsadvies or¡er het milíeu-effectrapport A¡rer-9 l(olencentrale te GeertruÍdenberg,
1l dece¡nber 1987 ISI.I 90-71887-56-I

155 AdvÍes voor ríchtlijnen voor de ínhoud van het milieu-effectrapport Uitbreidíng stortplaats
I'leersteeg te Geldernralsen,
ll dece¡r¡ber 1987 Im.I 90-71897-55-3

ll8 Toetsíngsadvíes or¡er het mílÍeu-effectrapport kanpeer- en watersportcentrt¡n Broekerhaven,
18 december 1987 IStsI.¡ 9O-7IBB7-57-X

161 Advies voor ríchtlijnen voor de ínhcn¡d van het milÍeu*effectraprporÈ, IGersluis te Ranspol,
18 dece¡nber 1987 Isb¡ 9O-7lgg7-StF5

1S

Advies voor richtliJnen ¡nilleu-effectraprport A-3O/Recreatieplas Maanderbroek,
2l jantrari 1988 ISBI.I 90-71887-59-6

123 Toetsíngsadvies over het locatíegebonden milieu-effectrapport, venærkfng en opslag van
radíoactíef afval,
29 jaruari 1988 IS!ù¡ 9O-71887-ó0-X

L66 Advíes voor richtlijnen rnilleu-effectrapport Golfbaan rrde Utrechtrr te Hilvarenbeek,
I februarí 1988 Is[r 90-71887-ó5-0
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163 Advies voor ríchtlijnen voor de i¡hcud van het milieu-effectrapport
Groot RecyclÍng lleíloo,
2 februarí 1988 ISB\I 90-71887-63-4

LL4 Advíes voor richtlijnen milieu-effectrapport $lesterschelde oevewerblndfug,
l0 febn¡arí 1988 ISI¡ 90-71887-62-6

105 Toetsíngsadvies or¡er tet rnilieu-effectrapport Strandvlalcte Llmriden,
l0 februarí 1988 ISBI¡ 90-71887-6L-8

L37 Advies voor richtlíjnen ten behoeve van het toetsÍngscriterir¡n voor de ondergrordse opbergíng
van radíoactÍef afval,
12 februarí 1988 IS3}¡ 90-71887-58-8

L25 Toetsingsadvies over tet milieu-effectrapport, baanverlengÍng l¡¡chthaven Eelde,
16 febn¡arl 1988 Im.¡ 90-71887-66-9

168 Advies voor richtlijnen voor de j¡hq¡d van milieu-effectrapport GoLfbaar¡ l.ochern,
26 febn¡arí 1988 I$I\f 90-71887-6t+-2

I75 Advies or¡er ontheffíngwerzoek m.e.r.-plicht N.A.M. injectÍe va¡r afvalwater fn het Sctponebeek
olieveld vÍa ¡reetstatlon XVIII,
2 maart 1988 ISE['¡ 90-71887-69-3

165 Advíes voor rÍchtLijnen voor de Ínhoud van het mílfeu-effectrapport
Afvalvenærkíngsínstallatíe é¡rsterdarrl{est (AÎ¿I-West),
3 ¡naart 1988 ISH'¡ 90-71887-67-7

133 Advies voor ríchtlijnen milieu-effectrapport regeling lozing oliehoudende mengsels vanaf
mijnbowínstallaties op zee,
8 rnaart 1988 ISb¡ 90-71887-æ-s

L78 Advíes wer tet verzoek crn ontheffíng van de p1ícht tot uÍtvoeríng van mÍlieu-effectrapporLage
voor de golfbaan Crcnstríjen,
ló rnaart 1988 ISB.¡ 90-71887-71-s

169 Advíes voor ríchtlljnen voor de inhord van het rnilieu-effectraprport afvalverwerkingslocatie
AR6fi{esterlcuartíer (Groníngen),
31 neart 1988 ISSI 90-71887-73-L

134 Advíes voor richtlijnen voor de ínhc¡.¡d van het mílieu-effectrapporl Storten van Zr¡id-I{ollands
zuiveringsslib Ín de rrGrootschalige locatie voor de bergirg van baggerspecie (Slufter)tt
1l apríI 1988 Isnl.I 90-71887-72-3

ll3 Advíes voor ríchtlijnen voor de ínhor¡d van het rnilieu-effectrapport polypropeenfabriek DSM

Geleen,
12 april 1988 ISE¡ 90-71887-75-8

120 Toetsingsadvj.es naar aanleídlng van het Nader Rapport or¡er de uitbreidilg van de l¡¡chthaven
Zuíd-LÍmburg,
22 april 1988 ISbI 90-71887-76-6

L79 Advíes voor richtlijnen voor de inhoud van het mÍlieu-effectrapport ultbreiding
grofvuilstortplaats Velsen,
4 nei 1988 IShI 90-71887-79-0

176 Advies voor richtlíjnen voor de ínhrud van het rnilíeu-effectrappor.t, afvalvenr{deríng Zuid-
Oost Brabant.,
6 ¡r¡eí 1988 IS$¡ 90-71887-78-2
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186

184

170 Advíes voor ríchtlíjnen voor de ínhoud van het mílíeu-effectrapport llestrandweg en
troofdvægennet regio Schípto1,
9 n¡eí 1988 ISBÀI 90-7lBB7-77-4

r77 advies voor ríchtlíjnen voor de Í¡rtror-rd van tæt mÍlÍeu-effectrapport
stortplaats regio Arntun,
24 r¡eí 1988 ISEtr 9O-7lBB7-gI-2

172 Advíes voor ríchtlíJnen voor de í¡rt¡cr¡d van het milieu-effectrapport stadsgevæstpa.rk NoorddiJk
(Groningen),
27 ¡rei 1988 ISE¡I 9O-7lBg7-7t-X

Advíes voor rÍchtlíjnen voor de inhcud van het milíeu-effectrapport afvalvenærkíngsínrichtíng
Zuid-Ilollard væst,
6 juni 1988 IsI{ 90-7IBB7-BO-4

Advies or¡er bet verzoek cnr ontheffíng van de plícht tot uitvoerÍng van milieu-effectrapportage
voor de golfbaan rTbt Zelle" te lbngelo (Gld),
6 juní 1988 ISEh¡ 9O-7IBB7-93-9

Ádvíes voor rlchtliJnen voor de ír¡l¡od va¡r het rnilieu-effectrapport afvalbergÍng Lickebaert
7 juni 1988 rSBù¡ 90-7tgg7-82-O

185 Advíes voor ríchtliJnen voor de ínhord van het. ¡nilíeu-effeetrapport plan voor de venvijderíng
van zuiveríngsslib Flevolard,
13 juní 1988 ISbr 90-7lBB7-85-5

Advies voor ríchtlijnen voor de int¡o.rd va¡r het rnil.íeu-effectrapport, wegverbindíng Zutphen-
Deve¡¡ter-Raalte
17 Jr:ni 1988 r$b¡ 90-71887-A6-3

120 Bijlage ó 'rBerekening van de aantallen door geluld gehinderde en in de slaap gestoorde
personen als gevolg van de uítbreiding van de I¡rchthaven Zuid-Lfmburg, behorende bÍJ reeds
eerder uitgebracht toetsirgsadvies naar aanleídÍng van het ltader Rapport or¡er de uitbreídíng
van de l¡rchttraven ZuÍd-Lírnhrg
30 juri 1988 ISESI 90-71887-gt-7

187 AdvÍes voor richtlíJnen voor de í¡¡hcnrd van het mÍlieu-effectrapport UitbreÍding stortplaatsrflilar¡ernail (Zaa¡¡stad )
13 juli 1988 r$¡r 90-7i887_91_x

Toetsíngsadvies ¡niIíeu-effectrapport, kolengestookte eer¡treíd I centraLe }Ienræg te A¡rsterdan
f4 juli 1988 IS¡[.r 9O-7I887-BB-X

Advies voor rícht1íJnen voor de Í¡hor¡d van het ¡nilieu-effectrapport plan voor de vervÍJderíng
van zuÍverÍngsslíb c.a. en baggerspecie Noord-Holland
15 juli 1988 r$$r 90-71887-87-r

Advies voor richtlíjnen voor de inhcud van het mÍlieu-effectraprport, Colfbaan l{engelo (Gld.),
19 augustus 1988 ISl[¡ 90-7lgg7-90-l

189 Advies or¡er het verzoek cnr ontheffing van de plicht tot, uÍtvoeríng van milieu-effectrapporbage
voor golfbaanccnper< I{einenoorrC,
25 augustus 1988 IS[.I 9g-7lgg7-g1-2

Advies or¡er het verzoek cnr ontheffing van de m.e.r.-pJ.Ícht voor de opríchtÍng v¿ul een centrale
voorzuíverÍngsínstaLlatfe voor zer€ernrsst en kalvergier in seventm,
2ó augustus 1988 ISB}I 90-7l887-g6q
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130 Toetsíngsadvies or¡er tret. mílíeu-effectrapport afvalstorLplaats IDe DoLtenrt, (Scharst.erland)
(dit ís hetzelfde project als NÍjehaske)
26 augusttrs 1988 156I.¡ 90-71887-93-6

1s9 Advies voor richtlijnen voor de ínhoud van het m1líeu-effectrapport. províncíaal
afvalstof f enplan Limhr.qg,
26 augustus 1988 Is[V 90-71887-97-9

101 Advíes ¡ret aanbevelíngen voor aanrnrllÍngen op het ¡nilíeu-effectrapport OeververbindÍng t,en
\æsten van Rotterdam,
29 augustus 1988 ISB[.¡ 90-5237-001-X

Aanvullend advíes voor rÍchtlíjnen milieu-effectrapport, uitbreldÍng stortplaats rl.lauenrarr,

12 september 1988 Isù¡ 90-718g7-98-7

Toetsíngsadvies over het milieu-ef f ectrapport Groot Recycl íng lleíloo,
12 september 1988 ISEN 90-7l88l-99-s

Advies voor ríchtlijrìen voor de ínlpud van het rnilíeu-effectrapport ShredderÍnstallatle Zaa¡rse
Schroothandel B.V. te Taandan,
14 septernber 1988 ISEN g0-5237-o}tF4

.Advíes voor richtlíjnen voor de ínho¡d van het ¡ru*lieu-effectrapport tNeeltje Jansl,
22 september 1988 ISEbI 9O-5237-OO2-8

191 .Advies or¡er het verzoek cnr ontheffÍng van de plicht tot uitvoeríng van milieu-effectrapportage
voor golfbaan de llitdonk te l,feijel/Rogge1,
23 september 1988 ISS¡ 90-5237-003-6

Lt2 ToetsÍngsadvies or¡er het míIÍeu-effectrapport lJoningbonulocatie A¡¡sterdarrNÍer¡c Oost (eer.ste
fase Zeehrrg),
23 septønber 1988 Isß$I 9o-7lg87-gtÞ4

L67 Ádvíes voor richtlijnen voor de Í¡¡hcud van het mÍlíeu-effectrapport Centrale Slibverbranding
Zutphen,
29 septønber 1988 ISBbI 90-7lgg7-99-8

L23 Toetsingsadvies orzer het. locatfegebonden nilfeu-effectrapport venærkÍng en opslag van radie.
actÍef afval,
30 septanber 1988 ISBI.I 90-71887-60-x

195 Advies or¡er het verzoek crn ontheffíng van de plicht tot uítvoering van míIíeu-effectrapportage
voor vakantieh:ngalcnpark I'De lutterr,
4 olctober 1988 ISBò¡ 90-5237-006-0

r97 Advíes orrer het verzoek cn ontheffíng van de pIícht tot uitvoerÍng van mílieu-effectrapportage
voor een restvenærkÍngs ínstalIat íe te C,ørert,
4 ol¡*,ober 1988 IStsò¡ 90-5237-005-2

L77 Advies voor richtlijnen voor de Í¡rtpud van het nilieu-effectrapport stortplaats regio Arnlrøn,
5 ol¡tober 1988 ISEII 9O-7lBg7-gL-2

202 Advies or¡er tpt, verzoek cnr ontheffÍng van de plícht tot uitvoerÍng van milieu-effectraprpor-Eage
voor het storten van verontreínrgde grond op het voor¡nalig EMK-terreÍn te lGinpen a/d Llssel.
28 oktober 1988 ISBI'¡ 90-5237-Ol5-X

200 Advíes or¡er het verzoek øn ontheffírg van de pIícht tot uitvoerÍng van mílíeu-effectrapportage
inzaJ<e de bq¡p van een nestverr¡erkingsinstaltat,ie door Vefinex B.V. te tûeert.
3l oktober 1988 ISBùI 90-5237-020-6
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193 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het mí1íeu-effectrapport Provínclael
Afvalstof f enplan Utrecht.
I nor¡ember 1988 Isl.I 90-5237-011-7

Advíes or¡er ontheffÍngwer:zoek m.e.r.-plÍcht toelating boorspoelÍng Versaclean Ð4C 4000 /
2 november 1988 ISBI'I 90-5237-019-2

Toet.síngsadvÍes or¡er de aanwllíng op het milíeu-effectrapport Oeven¡erbindÍng ten væsten van
Rotterda¡r¡
9 noven¡ber 1988 ISBù¡ 90-5237-018-4

L92 Advíes voor richtlíjnen voor de inhor¡d van het. milieu-effectrapport bouw- en sloopafvalplan
ZuÍd-llclland
10 november 1988 ISEN 90-5237-007-9

L94 Advies voor richtlíJnen voor de inhoud van het milíeu-effectrapport Golfbaan Sybrook te
frischede
1l nove¡r¡ber 1988 ISEI.I 9O-5237-Ol2-5

1ó8 Toetsíngsadvies orrer het milieu-effectrapport Colfbaân l¡ctìern
1l novernber 1988 ISBI¡ 90-5237-017-6

Llú Toetsíngsadvíes over het mllieu-effectrapport voor het ontwerp-afvalstoffenplan províncfe
¡lcord-Iblland 1989-1994
22 no¡ember 1988 Isù¡ 90-5237-019-2

199 Advies voor richtlíJnen r¡oor de í¡hod van het rnilíeu-effectrapport DíepÍnfiLtratie Oven¡een
(Zuld-IGnnenerlarrd)
22 ncn¡ember 1988 ISEI.¡ 90-5237-009-5

210 Advies or¡er het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoeríng van m.e.r. voor een
golfbaan te Rosrslen
I dece¡r¡ber 1988 ISï.¡ 9O-5237-O2g-l

206 Advies over het verzoek cnr ontheffíng van de pIícht tot uftvoerÍng va¡r ¡nil.ieu-effectrapportage
baggerstort llc1la¡rdsch Diep ÁrnbachtsheerlíjKreíd CrcnstrÍj en
I december 1988 ISt'¡ 9O-5237-O3O-3

198 âdvíes voor richtlijnen voor de lnhc¡rd van het MER Ccintegreerde afvalveniverkíngsinríchtíng
(C{VI) te Wijster
9 dece¡nber 1988 ISA.I 9O-5237-O1O-9

r73 ToetsÍngsadvÍes over tet rnilíeu-effectrappor! po1¡propeenfabriek DSM

14 dece¡nber 1988 ISrBI\f 9O-5237-O2S-7

208 Advíes voor rÍchtlíjnen Reststoffen verrrærkÍng Boeldershoek
2l decernber 1988 IS¡bI 90-5237421-4

203 Advíes voor ríchttijnen voor de inhoud van het mílieu-effectraprporl Golfbaan Zeddam
22 dece¡nber 1988 Im¡ 9O-5237-029-X

205 AdvÍes voor ríchtlíjnen VerTech-ínstallatíe vernærking zuíveringsslib Apeldoorn
30 decernber 1988 ISBI¡ 9O-5237-O3l-l

Deze rapporten zijn aan te vragen bij het secretariaat van de CcnmÍssÍe, posth¡s 2345, 3500 GH
Utrecht.
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