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SAMENVATTING 

Inleiding (Hfst. 1) 

Het jaarverslag over 1988 geeft een algeraeen overzicht van de werkzaam-
heden van de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Hfst. 2). 
Daarnaast worden twee thema's uitgediept: de betekenis van ra.e.r. bij 
de besluitvorming (Hfst. 3) en ontheffing van de m.e.r.-plicht (Hfst. 
4). De bijlagen bevatten een overzicht van de sainsnstelling van de 
Commissie, van de in railieu-effectrapporten geconstateerde leemten in 
kennis en informatie, de looptijden van de projecten, beachrijvingen 
van de stand van zaken per project en een lijst van door de Commissie 
uitgebrachte adviezen. 

Overzicht van de werkzaamheden van de Commissie (Hfst. 2) 

De Commissie m.e.r. heeft in 1988 in totaal 65 adviezen uitgebracht, 
tegtn 35 in 1987. 

Adviezen voor richtlijnen (par. 2.2) 

Van de uitgebrachte adviezen betroffen 35 richtlijnen-adviezen, terwijl 
daarnaast, om verschillende redenen, vier keer een aanvulling op reeds 
uitgebrachte adviezen voor richtlijnen werd opgesteld. De Commissie 
heeft ook medewerking verleend aan een aantal niet m.e.r.-plichtige 
activiteiten, te weten het opstellen van een toetsingscriterium voor 
ondergrondse opslag van radio-actief afval en de evaluatie van een 
aantal landinrichtingsprojecten. Het grote aantal min of meer gelijk-
soortige projecten maakt dat het opstelllen van richtlijnen-adviezen 
steeds minder tijd vergt, orodat voortgebouwd kan worden op reeds be-
staande adviezen voor richtlijnen. 
In het verslagjaar is begonnen met het nader detailleren van de advie
zen voor richtlijnen. 

Toetsingsadviezen (par. 2.3) 

Van de twaalf in 1988 getoetste milieu-effectrapporten zijn er slechts 
enkele die als goed worden beoordeeld. Tekor'komingen worden vooral 
geconstateerd bij de beschrijving van de alternatieven en de milieu-
effecten. Bij een groot deel van de getoetste milieu-effectrapporten 
werd naar het oordeel van de Commissie te weinig candacht besteed aan 
de bestaande leemten in kennis en informatie (par. 2.6) en evaluatie 
achteraf (par. 2.7). 
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Adviezen ten behoeve van ontheffingen (par. 2.4) 

In 1988 bracht de Commissie dertien adviezen over verzoeken tot onthef
fing van de m.e.r.-plicht uit aan de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de Minister van Landbouw & 
Visserij. Negen maal was het advies positief t.a.v. ae te verlenen 
ontheffing, drie maal negatief en één maal kon de Commissie wegens 
gebrek aan informatie niet tot een oordeel komen. 

Betekenis van m.e.r. bij de besluitvorming (Hfst. 3) 

Hoewel het beperkte aantal besluiten, dat met milieu-effectrapportage 
ondersteund is genoroen, weinig diepgaande coticlusies toelaat, bleek in 
1988 vedeiom dat de betekenis van m.e.r. bij de besluitvoncing als 
redelijk positief geschetst kan worden (par. 3.1). Milieu-effectrappor
tage kan op verschillende manieren een rol spelen in de be .luitvorming 
(par. 3.2): 
- Bij het ontbreken van een hoger beleidskader(plan) voor een concreet 
m.e.r.-plichtig project kan de formulering van alternatieven voor de 
voorgenoraen activiteit bemoeilijkt worden. Ten behoeve van het 
milieu-effectrapport zal het bevoegd gezag toch duidelijkheid moeten 
verschaffen over het beleid. 

- Hogere beleidskaders kunnen zodanige beperkingen opleggen aan activi-
teiten dat m.e.r. weinig toegevoegde waarde zal hebben. De wettelijke 
m.e.r.-regeling biedt op grond van art. 41 ai de mogelijkheid verder 
te gaan dan de beleidskaders voorschrijven ten behoeve van de be-
scherming van het milieu. Bij m.e.r.-plichtige activiteiten, die als 
gevolg van beperkingen in hogere beleidskaders elkaar uitsluiten, 
bestaat de mogelijkheid dat ulteindelijk het "snelste* initi-tief 
gerealiseerd zal worden, terwijl een afweging tussen de activitaiten 
niet heeft plaatsgevonden. 

- Tijdens een m.e.r. kan naar voren komen dat ook onder gangbare norroen 
milieu-effecten optreden die niet veronachtzaamd kunnen en mogen 
worden. Ulteindelijk kan dit bijdragen aan bijstelling van normen. 

Bij de verschillende toetsingen van milieu-effectrapporten (par. 3.3) 
bleek dat aanvullende informatie nodig is vocr een verantwoorde be
sluitvorming. Op verschillende manieren wordt aan deze tekortkoroingen 
tegemoet gekomen, varigrend van het leveren van aanvullingen nog tij
dens de toetsingsfase tot het publiceren van de aanvullingen roet een 
nieuwe inspraak- en toetsingsronde. De keuze voor een bepaalde oplos-
sing is onder andere afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, de 
bezwaren die bestaan tegen de voorgenomen activiteit en de relevantie 
van de ontbrekonde milieu-informatie voor het te nemen besluit. 

Ontheffing van de m.e.r.-plicht (Hfst. 4) 

In 1988 werd de Commissie vijftien keer gevraagd advies te geven over 
een verzoek om ontheffing van m.e.r.-plicht op grond van de overweging 
dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten 
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zijn. Fet is nier mogelijk om precits aan te geven wanneer de Commissie 
tot een positief dan wel negatief advies komt. Wel is uit de uitge-
brachte adviezen af te leiden welke overwegingen voor de Commissie van 
belang zijn. Veelal bleek dat de informatie bij net ontheffingsverzoek 
gesn volledig inzicht in de voorgenomen activiteiten gaf. Aanvullende 
informatie werd tijdens de procedure (soms schrifteiijk) verstrekt. 
Ener^ijds is de verwachting dat dit probleera zal verdwijnen met de 
toename van het aantal ontheffingsverzoeken, anderzijds blijven er 
altijd onzekerheden bestaan over de vijze vaarop de aotiviteit zal 
vorden uitgevoerd. Om hieraan tegemoet te komen zouden randvoorwaarden 
gesteld raoeten warden bij het verlenen van de gevraagde ontheffing. 
Juridisch is dat in de mecste gevallen echter onmogelijk daar het 
bevoegd gezag, dat over een ontheffingsverzoek moet besluiten, meestal 
niet het^elfde gezag is dat uiteindelijk over het voornemen moet be
sluiten. 
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SUMMARY 

Introduction (chapter 1) 

This annual report reviews the activities of the Commission for 
Environmental Impact Assessment (EIA), during 1988 in the Netherlands 
(chapter 2). 
Apart from a general review, two special topics are dealt with: 
the significance of EIA for the decision-making processes (chapter 3) 
and exemption from the obligation to prepare an Environmental Impact 
Statement (EIS) (chapter 4). 
The appendices contain a list of the members of the Commission, an 
overview of important gaps in knowledge noted in EIS's which were 
reviewed in 1988, the time schedules of the projects, a concise des
cription and characterization of each project and a list of advices, 
published by the Commission since its inception. 

Overview activities of the Commission (chapter 2) 

In 1988 the Commission prepared 65 advisory reports, as compared to 35 
in 1987. 

Advices on guidelines (par. 2.2) 

The majority of advices concerned advices on guidelines. Four advices 
concentrated on recommandations in addition to advices on guidelines 
which were prepared before. These advices were requested due to exten
sion of the scope of the projects concerned or to changes in the loca
tion of the activities concerned. 
Besides advices on activities for which EIA is compulsory, the Commis
sion also advised on an EIA-like procedure for the decision-making on 
the development of criteria governing the disposal of radio-active 
waste in geological formations and also advised on evaluation reports 
about land consolidation plans. 
On average, the time required for the preparation of advices on guide
lines could be reduced. This could be achieved thanks to a considerable 
degree of similarity between many projects dealing with waste disposal 
and infrastructural works. During 1988 the Commission continued her 
efforts to focus the advices on guidelines on those issues which ac
tually matter in the decision-maUing. 

Advices on the review of Environmental Impact Statements (par. 2.3) 

Moat of the twelve EIS's which underwent review received critical 
comments. In the main, the shortcomings which were observed by the 
Commission concerned the description of environmental impacts and the 
alternative offering the best prospects of protecting the environment. 
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The description of gaps in knowledge and draft-programmes on post-
project evaluation appeared to be insufficient in many EIS's. 

Advices regarding requests for exemption from the obligation to prepare 
an EIS (par. 2.4) 

Thirteen advices regarding requests for exemption from the obligation 
to prepare EIS's were submitted to the Minister of Housing, Physical 
planning and Environment and the Minister of Agriculture and Fisheries. 
These requests were based on the claim that the impacts on the environ
ment following inplementation of the proposed activities would be 
insignificant. 
In nine cases, the Commission adviced positively on the request for 
exemption from EIA. In three cases the Commission considered the poten
tial impacts too considerable for an exemption to be granted. In one 
case the Commission withheld her opinion because of insufficient infor
mation about the actual nature of the proposed activity. 

Significance of EIA to the decision-making processes (chapter 3) 

There are only a few EIA-projects for which final decisions have been 
made. Therefore, definitive conclusions about the significance of EIA 
for the decision-making processes cannot yet be drawn. However, the 
experiences with EIA during the year of review can be characterized as 
"fairly positive" (par. 3.1). The following observations can be made 
sofar (par. 3.2): 
- The formulation and generation of alternatives is rather difficult if 
plans at the policy level are absent. Through the application of EIA 
the competent authorities are faced with the necessity to develop 
clear policy-intentions which provide the framework for reviewing the 
proposed activities and possible alternatives. 

- Policy plans and programmes can be so restrictive, that certain 
alternatives for EIA projects are precluded. However, the legal 
framework for EIA contains provisions which enable the competent 
authorities to take all possible measures and set conditons to pro
tect the environment. 
Policy plans and programmer can include provisions by which two or 
more proposed activities must be judged to be mutually exclusive. In 
the; absence of criteria to guide the selection between the various 
alternative proposals, it is quite possible that the initiative which 
proceeds fastest, will succeed and be approved. 

- Because EIA requires a description of all important environmental 
impacts such impacts may be found to occur below general standards. 
The application of EIA may eventually lead to a change in these 
environmental standards. 

In several reviews of EIS's the Commission indicated the necessity of 
gathering additional information for a well-considered decision to be 
based upon. In order to solve this problem several different strategies 

vii 



were followed. Some competent authorities delivered additional informa
tion during the period of review. 
In other cases competent authorities decided to publish additional 
information for a second and sometimes public review. The choice for 
one strategy or another depends on the seriousness of the shortcomings, 
on the objections ".gainst the project and the relevance of the short
comings for the final decision. 

Exemption from the obligation to prepare an EIS (chapter 4) 

Requests for exemption from the obligation to prepare an EIS can be 
complied with, when no significant environmental impacts are expected. 
Most of the requests however, lack sufficient *nfortaation about the 
proposed activity. In several cases additional information was provided 
by the proponent upon request by the Commission. This problem of insuf
ficient data presumably will diminish gradually when more experience 
will be gathered with this aspect of the EIA-procedure. 
In many cases the Commission felt the need to link the advice on the 
request for exemption to the setting of certain conditions. The Minis
ters of Housing, Physical Planning and Environment and of Agriculture 
and Fisheries, however can only decide on granting the exemption or 
not. Conditions linked to the actual decision on the proposed activity 
can only be set by the competent authority and in most cases another 
branch of government than the ministers concerned is acting as the 
competent authority for the actual licensing. The problem of setting 
conditons can be partially solved if the proponent imposes self-made 
conditions on his own initiative when providing (additional) infor
mation with his request for exemption. 

In case of doubt the Commission roust advise negatively on the request 
or withhold her opinion until sufficient information is supplied. 
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INLEIDING 

De Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft in 1988 in totaal 
65 adviezen uitgebracht, tegen 35 adviezen in 1987. Het aantal projec-
ten, waarvoor de (vrijwillige) ra.e.r.-procedure is of wordt doorlopen, 
is gestegen tot 78, terwijl voor 16 projecten verzooht is om ontheffing 
van m.e.r.-piicht te verlenen. 
Het grote aantal projecten raaakt het niet langer raogelijk om, zoals in 
de afgelopen jaren gebruikelijk was, de bijzonderheden van elk project 
in het jaarverslag te bespreken aan de hand van de verschillende stap-
pen in het m.e.r.-proces. Daarom is gekozen voor een selectie uit de 
ervaringen van het afgelopen jaar. 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 een overzicht[lJ gegeven van de uit-
gebrachte adviezen. Een aantal belangrijke ervaringen daarmee wordt 
kort aangeduid. Daarna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de betekenis 
van milieu-effectrapportage bij de besluitvorming. De toegevoegde waar-
de van de toepassing van m.e.r. als hulpmiddel in de besluitvorming 
moet vooral worden afgemeten aan de hoofddoelstelling van m.e.r.: het 
milieubelang naast andere belangtn een volwaardige plaats in het be-
sluitvormingsproces geven. 

De ervaringen in 1988 met adviezen over verzoeken tot ontheffing van 
m. e. r. -plicht zijn aanleiding om in hoofdstuk 4 extra aandacht te be-
steden aan dit onderwero. De hoeveelheid en de aard van de informatie, 
die bij een ontheffingsverzoek wordt geleverd en de onmogelijkheid van 
het stellen van voorwaarden bij de ontheffing, blijken belangrijke 
ajpecten te zijn bij het adviseren over een ontheffingsverzoek. 
Een overzicht van alle Commissieleden en de samenstell ing van het se-
cretariaat is te vinden in resp. bijlage 1 en bijlage 2. 
Bijlage 3 bevat een tabel waarin het aantal projecten per categorie 
activiteiten is aangegeven. Bijlage 4 geeft een samenvatting van de dit 
jaar in milieu-effeet rapporten geconstateerde leemten in kennis en in
formatie. Bijlage 5 bevat een overzicht van de stand van zaken van alle 
m. e. r.-projecten. Bijlage 6 geeft een korte beschrijving van elk pro
ject. Bijlage 7 bevat een lijst van alle tot 1 januari 1989 verschenen 
publikaties van de Commissie. 

1 In dit jaarverslag wordt enige kennis van de m.e.r.-procedure bekend vei-
ondersteld. Voor informatie over m.e.r. in het algemeen wordt verwezen 
naar de Handleiding milieu-effectrapportage, drs.ir. N.T. van Eck, ir. R. 
Rense en mr. D. Samkalden, uitgegeven bij Koninklijke Vermande B.V., 1987. 



OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE 

Algemeen 

De werkgroepen van deskundigen 
In 1988 bestonden werkgroepen voor het opstellen van adviezen voor 
richtliinen, afhankelijk van de aard van het project, uit twee tot 
zeven deskundigen. In de toetsingsfase bleek sons dat er voor speci-
fieke onderdelen aanvullende deskundigheid 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 Koninklijk Besluit 20 nieuwe Commissieleden 
benoemd. De nieuwe leden zijn vooral deskundigen, die reeds eerder als 
adviseur bij een project betrokken zijn geweest. In bijlage 1 is de sa-
menstelling van de Comroissie op 31 december 1988 weergegeven. 
Overigens kon de uitbreiding van het aantal Commissieleden niet voorko-
men, dat opnieuw veelvuldig beroep op adviseurs moest worden gedaan. 
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het grote aantal projecten, ander-
zijds blijken bepaalde specifieke deskundigheden niet altijd onder de 
Commissieleden te vinden te zijn. Nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoor-
beeld op het gebied van de mestverwerking maken het nodig om nieuwe 
deskundigen bij het werk te betrekken. Ook in dit verband zijn Commis
sieleden, die nog niet bij projecten betrokken zijn geweest, gevraagd 
om een nadere aanduiding van hun deskundigheid. Op deze wijze kon 
worden nagegaan of het deskundigenbestand van de Commissie juiste gege-
vens met betrekking tot de inzetbaarheid van de betrokkenen bevat. 

Stand van zaken projecten 
Het aantal projecten, waarover tot nu toe een besluit genomen is, be-
draagt inmiddels elf (afgezien van projecten, waarvoor ontheffing van 
ra.e.r.-plicht is verleend). Voor een overzicht van de looptijden van de 
projecten wordt verwezen naar bijlage 5. In totaal zijn vanaf 1982 vijf 
projecten voltooid of in uitvoering genomen. Twee projecten zijn t i j -
dens de voorbereiding gestaakt omdat de voorgenomen activiteit niet 
haalbaar bleek te zijn. Eén m.e.r.-procedure is opgeschort vanwege een 
verandering in het voornemen. 

Termijnen 
De wettelijke termijn van twee maanden voor het opstellen van een ad
vies voor richtlijnen wordt over het algemeen gehaald. In slechts twee 
van de 35 gevallen werd het advies van de Commissie enkele dagen nå het 
verstrijken van de termijn uitgebracht. 
De termijn voor het uitbrengen van een toetsingsadvies werd in 1988 zes 
van de twaalf keer overschreden, varierend van enkele dagen tot (één 
keer) enkele maanden. De overschrijdingen werden in de meeste gevallen 
veroorzaakt doordat tijdens de toetsing tekortkomingen in het milieu-
effcctrapport werden geconstatesrd en het bevoegd gezag de adviester-
mijn verlengde om de door de Commissie gevraagde aanvullingen te kunnen 
leveren. 
Voor het geven van een advies over een ontheffingsverzoek heeft de Com
missie een maand de tijd. Bij zes van de dertien adviezen over een ont-
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heffingsverzoek werd deze termijn met enkele dagen tot twee weken over-
schreden, meestal omdat met het uitbrengen van het advies moest vorden 
gewacht op het beschikbaar kornen van aanvullende informatie. 

Aard van de nieuwe projecten 
Meer dan de helft van de in 1988 gestarte projecten heeft te maken met 
de verwerking van afvalstoffen. Hiervan betreffen zes het opstellen van 
plannen voor de verwerking van afvalstoffen, terwij1 24 projecten over 
concrete voorzieningen, zoals stortplaatsen en afvalverwerkingsinstal-
laties, in procedure werden genomen. Ook recreatieve projecten, zoals 
golfbanen, maken een groot deel uit van de nieuwe projecten. In bijlage 
3 is per categorie activiteiten aangeg^ven hoeveel projecten tot nu toe 
zijn gestart. 

Bsvoegd gezag en initiatiefnemer 
Van de in totaal 47 nieuwe projecten (inclusief ontheffinsgsverzoeken) 
zijn 24 het gevolg van een particulier initiatief. Daarnaast treden het 
rijk, de provine ies, gemeenten, schappen en samenwerkingsverbanden 
reso. 4, 9, 7, 2 en 3 keer op als (mede-) initiatiefnemer. 
Als (mede-) bevoegd gezag zijn het rijk 21 keer, de provindes 22 keer, 
de gemeenten 8, de schappen 7 en samenwerkingsverbanden 2 keer opgetre-
den. 

2. 2 Adviezen voor richtlijnen 

In 1988 werden door de Commissie 35 adviezen voor richtlijnen voor de 
inhoud van een milieu-effectrapport uitgebracht, tegen 28 in 1987. Het 
betrof de volgende adviezen [2]: 

147. A-30/recreatiep las Maanderbroek (21 Januari 1988) 
166. Golfbaan "De Utrecht" te Hllvarenbeek (1 februar! 1988) 
163. Groot Recycling He i loo (2 februari 1988) 
114. Westerschelde Oeververbindlng (10 februari 1988) 
168. Golfbaan Lochen (26 februari 1988) 
165. AfvaIverwerkings Insta I latie Ansterdan-west (3 aaart 1988) 
133. Nadere regelen ollelozlngen offshore iljr.bouw (8 naart 1988) 
169. AfvaIverwerklngslocatle ARCG/Nesterkwart ter (31 naart 1988) 
134. Storten van Zu Id-Ho I lands zu I ver I ngssl ib In c*e "Grootscha I I ge lo-

catle voor de berglng van baggerspecie (Slutter)" (11 april 1988) 
173. Polypropeenfabriek DSU (12 april 1988) 
179. Uitbreldlng grofvuIIstortplaats Velsen (4 •el 1988) 
176. AfvalverwljderIng Zuld-Oost Brabant (6 mel 1988) 

2 De adviezen staan in chronologische volgorde, de nummers betreffen de pro
jectnummers, waaronder ze in bijlage 6 te vinden zijn. De datum verwijst 
naar de dag waarop het advies is uitgebracht. 

- 3 -



170. Nestrandweg en hoofdwegennet reglo Schiphol (9 iai 1988) 
177. Stortplaats reglo Arnhei (24 iel 1988) 
172. Stadsgewestpark Noorddijk (Groningen) (27 iel 1988) 
182. Afvalverwerkingsinrtchting Zuld-Holland Hest (6 juni 1988) 
184. Afvalberging Lickebaert (7 juni 1988) 
185. Plan voor venl jder ing van zu Iverlngssl ib Flevoland (13 Juni 1988) 
183. legverbIndIng Zutphen-Deventer-RaaI te (17 Juni 1988) 
187. Ultbreidlng stortplaats Nauerna (Zaanstad) (13 Juli 1988) 
181. Plan voor de verwijderIng van zui verIngssIib c.a. en baggerspecie 

provinde Noord-Ho I land (15 juli 1988) 
186. Golfbaan Hengelo (Gid) (19 augustus 1988) 
159. Provinciaal afvaIstoffenplan Lliburg (PAP-I I) (26 augustus 1988) 
188. Shredder Installatle Zaanse Schroothande I B.V. te Zaandai (14 sep

teiber 1988) 
180. "Neeltje Jans" (22 septeiber 1988) 
167. Centrale siibverbrandlng Zutphen (29 septeiber 1988) 
193. Provinciaal afva Istoffenplan Utrecht (I noveiber 1988) 
192. Bouw- en sloopafvalp Ian Zuld-Holland (10 noveiber 1988) 
1S4. Golfbaan Sybrook te Enschede (11 noveiber 1988) 
196. Golfbaan "de Scherpenberg" Apeldoorn (15 noveiber 1988) 
199. Dieplnf I Itratie Overveen (ZuId-Kenneier land) (22 noveiber 1988) 
198. Geintegreerde afvaIverwerkIngsInrIchtIng (GAVI) te Wljster (9 de-

ceiber 1988) 
2C8. Reststoffenverwerking Boeldershoek (21 deceiber 1988) 
203. Golfbaan Zeddai (22 deceiber 1988) 
205. VerTech-instaIlatle verwerking zuiveringssIib Apeldoorn (30 decei

ber 1988) 

Daarnaast werd een aantal eerder uitgebrachte adviezen voor richtlijnen 
op verzoek van het bevoegde gezag voorzien van een aanvulling. Dit 
betrof: 

187. Aanvullend advies voor richtlijnen •11 ieu-effectrappcrt ultbrei
dlng stortplaats Nauerra (12 septeiber 1988) 

177. Aanvullend advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER 
stortplaats Arnhei (5 oktober 1988) 

Bij Nauerna (187) werd een aanvulling opgesteld voor het storten van 
chemische afvalstoffen, oir.dat pas aan het eind van de eerste advies-
termijn van de Commissie bleek, dat deze afvalstoffen ook op de uit-
breiding van de stortplaats gestort zouden vorden. Het advies voor 
richtlijnen voor de stortplaats Arnhem (177) werd aangevuld, opdat het 
ook voor een andere initiatiefnemer voor de aanleg en het beheer van 
een stortplaats in dezelfde regio gebruikt kan worden. Tevens werd in 
de aanvulling ingegaan op het realiseren van tijdelijke opslagplaatsen 
voor verontreinigde grond en baggerspecie op de stortplaats Arnhem (zie 
verder de projectbeschrijving in bijlage 6 ) . 

Voor twee projecten, waarvoor het MER reeds was opgesteld, verden ad
viezen voor aanvullende richtlijnen opgesteld: 

101. AanbeveI Ingen voor aanvulllngen op het MER Oeververb IndIng ten 
westen van Rotterdam (29 augustus 1988) 
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123. Advies over aanvullende rlchtlljnen MER verwerklng en opslag 
radio-actief afval (30 septeiber 1988) 

Bij de oeververbinding ten westen van Rotterdam (101) 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 werd het voornemen bekendgemaakt ook de 
Blankenburgtunnel aan te leggen, waarvoor het MER motat worden aange-
vuld. In het aanvullende advies voor richtlijnen werd aangegeven op 
welke punten het MER zou rooeten worden aangevuld. 
Voor de opslag van radio-aet ief afval werd, nadat het MER opgesteld 
was, een nieuwe locatie gekozen. De aanvullende richtlijnen betroffen 
de aanvulling voor de locatie-gebonden aspecten in het MER. 

De Comraissie heeft in 1988 ook medewerking verleend aan een aantal niet 
m.e.r.-plichtige activiteiten: 

137. Advies voor rlchtlljnen t.b.v. het toetslngscrIter lin voor de on-
dergrondse opberglng van radio-actlef afval (12 februar! 1988) 

156. AanbeveI Ingen voor de inhoud van het HELP-rapport behorend blj het 
voorontwerp-plan van de ruHverkaveIIng Rossui-Oost (wordt net het 
toetsingsrapport gepubIIceerd) 

174. AanbevelIngen voor de inhoud van het HELP-rapport behorend bij het 
voorontwerp-plan van de rul I verkave I I ng Baarderadeel (wordt »et 
het toetslngsrapport gepub I iceerd) 

Voor het opstellen van het toetsingscriterium 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 toetsingscriterium verden verricht op verzoek van de 
Minister van VR0M. 
De Comraissie is gevraagd om in het kader van de evaluatie van de 
werkingssfeer van de m.e.r. de evaluatierapportert (HELP-rapporten) van 
bepaalde Landinrichtingsprojecten "inhoudelijk te bezien in het llcht 
van de criteria die daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden" [3] 
en bij de toetsing van het HELP-rapport de werkwijze van de ra.e.r.-
procedure zoveel roogelijk te benaderen. In overleg met de Landin-
richtingsdienst is besloten om bij wijze van experiment vooraf 
aanbevelingen op te stellen voor de inhoud van de HELP-rapporten van de 
ruilverkavel ingen Rossum-Oost en Baarderadeel. Bij de toetsing worden 
deze aanbevelingen als toetsingskader gebruikt. 

Het grote aantal adviezen voor richtlijnen en het aantal min of meer 
gelijksoortige m.e.r.-projecten hebben tot gevolg dat het opstellen van 
adviezen voor richtlijnen steecis minder tijd vergt. Voor het opstellen 
van een advies voor richtlijnen wordt veelal uitgegaan van een eerder 

3 Tweede Kamer, zitting 1985-1986, 16814 nr.37, en een brief van de Minister 
van Landbouw en Visserij aan de Evaluatiecommissie Wabm van 28 juli 1986 
(NMF/M-86-2360). 
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advies, dat aangepast wordt voor de specifieke kenmerken van het pro
ject. Het is van belang om bij vergelijkbare projecten adviezen te 
geven die voortbouwen op en consistent zijn met eerdere adviezen voor 
vergelijkbare activiteiten. Om deze reden wordt er naar gestreefd om 
bij de samenstel 1 ing van een werkgroep door middel van de keuze van 
voorzitter, secretaris en werkgroepleden de nodige continuiteit in de 
adviezen voor deze projecten te brengen. Anderzijds moet in adviezen 
goed vorden aangesloten bij de plaatselijke situatie, de voortschrij-
dende ^etenschappelijke kennis en het zich wijzigende milieubele id. 

Zoals ook al in het jaarverslag over 1987 werd geconstateerd, kan 
gebrek aan detaillering in de adviezen voor richtlijnen een probleem 
vormen. Het is voor initiatiefnemer en bevoegd gezag soras niet voldoen-
de duidelijl: op welke schaal en met we Ike mate van detail de in de ad
viezen gestelde vragen moeten worden beantwoord. Dit probleem speelt 
vooral bij de beschrijving van de btstaande toestand van het milieu en 
de te /erwachten milieugevolgen. Geprobeerd wordt meer gedetailleerde 
en beter op de situatie afgestemde adviezen voor richtlijnen op te 
stellen. Zo zijn bij een aantal projecten de wettelijke adviseurs in 
het kader van de m.e.r., de medewerkers van de regionale inspectie voor 
de railieuhygiene en de provinciale consulent Natuur, Milieu en Faunabe-
heer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, uitgenodigd voor het 
bezoek van de Commissie aan de locatie van het betreffende project. 
Deze adviseurs bleken de plaatselijke situatie goed te kennen en konden 
hierdoor een zinvolle bijdrage leveren aan de informatievoorziening van 
de Commissie. 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 richtlijnen kunnen leiden tot 
gebreken in het MER. Met het toenemende aantal toetsingen mag verwacht 
worden, dat de resultaten daarvan ook door kunnen werken in een verbe-
tering van de adviezen voor richtlijnen. 
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2.3. Toetsingsadviezen 

Dit jaar zijn 12 toetsingsadviezen uitgebracht, waaronder twee toetsin-
gen van een aanvulling op een mil ieu-ef f ectrapport. Het betreft, in 
chronologische volgorde, de projecten[4]: 

123. Locat iegebonden ml I ieu-effectrapport vermerking en opslag van 
radlo-actlef afval (29 Januarl 1988) 

1C5. Strandvlakte Umuiden (10 februarl 1988) 
125. Baanver lengIng Luchthaven EB I de (16 februari 198S) 
120. Nader rapport over de ultbreiding van de Luchthaven Zui 6-L iiburg 

(22 apri I 1988) en 
Bijlage 6 (30 juni 1983) "Berekenlng van de aantallen door geluid 
gehinderde en In de slaap gestoorde personen als gevolg van de 
ultbreiding van de Luchthaven Zuid-Liiburg" behorende bij het op 
22 april 1988 uitgebrachte Toets lngsac*v les naar aanleldlng van het 
Nader Rapport over de ultbreiding van de Luchthaven Zuld-Lliburg 

135. Ko I engestook te eenheld 8 Centrale Henweg te Amsterdam (14 juli 
1988) 

130. AfvaIstortplaats De Dolten (26 augustus 1988) 
163. Groot Recycling He I loo (12 september 1988) 
112. Won ingbouw I ocat ie Amsterdam Nieuw-Oost (eerste fase Zeeburg) (23 

september 1988) 
101. Aanvullende nota Oeververbinding ten westen van Rotterdam (a no

vember 1988) 
168. Golfbaan Lochem (11 november 1968) 
146. Ontwerp afva I stoffenpI an provincie Noord-Ho I land 1989-1994 (22 no

vember 1988) 
173. Polypropeenfabriek DSM (14 december 1988) 

Bij een aantal projecten bleek nog tijdens de m. e. r.-procedure, dat de 
voorgenomen activiteit niet door zou gaan. Tijdens het opstellen van 
het MER voor de afvalberging van Tiofine (143) bleek een beter alterna-
tief voor de ber^ing van het tiofine-afval voorhanden, dat niet m.e.r.-
plichtig was. In het geval van de kolenreststoffenberging Flevocentrale 
(145) bleek dat een kolengestookte eenheid bij de Flevocentrale voorlo-
pig niet zou worden gerealiseerd, waardoor Gedeputeerde Staten geen 
verdere medewerking wilden verlenen aan de oprichting van een kolen
reststof fenberging in Flevoland. Bij het kampeer- en watersportcentrum 
Broekerhaven was het railieu-effectrapport mede aanleiding om de activi
teit niet door te laten gaan. 

Weinig mil ieu-ef fectrapporten zijn zonder meer goed bevonden door de 
Commissie. In vrijwel alle milieu-effectrapporten bleek in meer of min-
dere mate bepaalde informatie te ontbreken. Bij negen van de twaalf 
toetsingsadviezen beschouwde de Commissie de tekortkomingen in het MER 

4 De adviezen staan in chronologische volgorde, de nummers betreffen de pro
jectnummers, waaronder ze in bijlage 6 te vinden zijn. De datum verwijst 
naar de dag waarop het advies is uitgebracht. 
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derraate e s s e n t i e e l , dat z i j het bevoegde gezag adviseerde het MER aan 
te vulJen. 
Derge l i jke tekortkomingen liadden vooral betrekking op de beschrijving 
van de alternatieven en de te verwachten mil i e u - e f f ec ten . Het meest 
mi l i euvr i ende l i j ke a l t e r n a t i e f wordt vaak niet met dezelfde mate van 
detai l uitgewerkt a ls de voorgenomen a c t i v i t e i t . De beschrijving van de 
mil ieu-effecten i s dikwijls onvolledig, soms op punten onjuist . 
Over het algemeen onderschrijft het bevoegde gezag de door de Co.nmissie 
geconstateerde gebreken. In hoeverre daarna aanvullingen worden opge-
steld en hoe dergelijke aanvull ingen in de procedure worden ingepas t , 
verschi l t van project tot project. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan 
op de verschillende ervaringen met het t o e t s e n van m i l i e u - e f f e c t r a p -
porten. Ook de bijzondere procedure rondom de uitbreiding van de lucht-
haven Zuid-Limburg, waarbij de Commissie u i t e i n d e l i j k z e l f de ontbre-
kende informatie aangedragen heeft, korat daarin aan bod. 

In het jaarverslag van 1987 werd speciale aandacht besteed aan de rela-
t i e tussen m.e . r . en de p r o v i n c i a l e a fva l s to f f enp lannen (PAF'en). 
Destijds betrof het de r icht l i jnen. Inmiddels z i jn twee roilieu-effect-
rapporten behorend b i j een ontwerp provinciaal afvalstoffenplan ge-
toe t s t . Daarbij i s gebleken dat de coOrdinatie tussen de opste l lers van 
het MER en die van het PAP te wensen over laat . De wisselwerking tussen 
de miliftu-informatie u i t het MER en de beleidsoverwegingen en -keuzes 
in het PAP bleef achterwege, waardoor een afstemming tussen het PAP en 
het MER niet tot stand kwam. Het instrument m.e.r . werd n i e t gebruikt 
om de beleidskeuzes en de alternatieven te onderbouwen. 
Het i s de vraag of dergelijke gebreken al leen veroorzaakt worden door 
de onervarenheid met m.e.r. voor een PAP. In hoeverre ook de adviezen 
voor r icht l i jnen van de Commissie dergelijke afstemmingsproblemen raee 
in oe hand gewerkt hebben, i s moeilijk na te gaan. Zo zou niet zozeer 
een vol ledige beschrijving van a l l e m i l i e u - e f f e c t en gevraagd moeten 
worden, maar zourien de vragen meer kunnen worden toegespi ts t op de 
mil ieu-effecten van de beleidskeuzes. 
De toegevoegde waarde van m.e.r. voor provinciale afvalstoffenplannen 
i s op d i t moment nog niet aan te geven, onxiat de af v a l s t o f f enplannen 
nog niet in de besluitvormingsfase verkeren. 
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2.4. Adviezen ten behoeve van ontheffingen 

Verzoeken ->ra ontheffing van m.e.r.-plicht op inhoudelijke gronden (art. 
41e, lid 1, onder a) zijn in 1988 vaker ingediend dan in 1987. De 
Commissie heeft voor de onderstaande projecten de Minister van Volks-
huisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van 
Landbouw en Visserij geadviseerd over het verlenen van een ontheffing 
van m.e.r.-plicht. 

175. N.A.M. injectie van afvalnater m het olieveld Schoonebeek via 
Meetstation XVIII (3 laart 1988) 

178. Golfbaan Cronstrijen (16 iaart 1988) 
186. Golfbaan het Zelle In Hengelo (Gid) (6 juni 1988) 
189. Golfbaancoup lex Meinenoord (25 augustus 1988) 
190. Oprlchting van een centrale voorzuI veringsInstaI I atie voor zeugen-

• est en kalvergier In Sevenui (26 augustus 1988) 
191. Golfbaan de Wi tdonk (ge«eenten Meijel en Roggei) (23 september 

1988) 
195. Bungalowpark In De Lutte (geieente Losser) (4 oktober 1988) 
197. Mestverwerklngsfabr lek te Genert (4 oktober 1988) 
202. Storten van ve rontre in Igde grond op het voormallg EMK-terrein te 

Krinpen aan de Ussel (28 oktober 1988) 
200. Bouw nestvemterkIngsinstaI I at Ie door Vefinex B.V. te Keert (31 

oktober 1988) 
201. Toelating boorspoellng Versaclean EM0 4000 (2 november 1988) 
210. Golfbaan Rosmalen (1 december 1988) 
206. Baggerstort Hollandsch Diep anbachtsheerI ijkheId Cromstrijen (8 

december 1988) 

De adviezen van de Commissie o v e r de ont he f f ing sve : zoe ken 
mestverwerk-ng Scarabee (213) en mestverwerking Venray B.V (214) 
worden eind januari 1989 uitgebracht. 
De Commissie heeft negen keer geadviseerd tot het verlenen van de 
gevraagde ontheffing, orodat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu van de voorgenomen activiteit te verwachten zijn. In drie 
gevallen concludeerde de Commissie dat een ontheffing niet voor de hand 
lag, omdat op voorhand niet duidelijk was, dat er geen belangrijke na
delige milieugevolgen zouden optreden. Voor de mestverwerkingsinstalla-
tie van Vefinex B.V. werd na het uitbrengen van het advies door het 
Directoraat Generaal Milieubeheer gewezen op de mogelijke bijdrage aan 
de NO -emisste door de nieuwe installatie. In een aanvullende brief is 
door de Commissie nader op dit probleen) ingegaan, hetgeen overigens wat 
betreft de te verlenen ontheffing niet tot een andere conclusie leidde. 
In één geval meende de Commissie over cnvoldoende informatie te be-
schikken over de aard van de uitvoering van de voorgenomen activiteit 
en kon zij geen oordeel geven over de ernst van de te verwachten 
milieugevolgen. De beschikbaar gesteide informatie speelt een belang
rijke rol bij ontheffingsverzoeken, omdat de Commissie op grond daarvan 
moet adviseren. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de ontheffingen en de 
daarmee opgedane ervaringen. 

2.5 Cursussen, seminars 
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In 1988 werd o.a. aan de volgende cursussen, seminars en voorlichtings-
bijeenkomsten deelgenomen: 

- 9th International Seminar on Environmental Impact Assessment, 10-23 
juli te Aberdeen (tevens presentatie paper); 

- Advanced Policy Workshop on Environmental Management and Planning, 
23-30 oktober op Kreta (tevens presentatie paper); 

- Task Force on Environmental Impact Assessment, United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE) 28 en 29 januari en 26 en 27 
oktober in Geneve en 14-17 juni in Banff, Canada; 

- International Conference on Environmental Impact Analysis 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 universiteit Rotterdam, Milieukunde 'Nieuw Rollecate', Post-
hoger technisch onderwijs te Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, 
Technische Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam; 

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

Leemten in kennis 

Uit ieder milieu-effectrapport blijkt dat er leemten in kennis en in-
formatie zijn biijven bestaan. Er kan een onderscheid vorden gemaakt 
enerzijds naar leemten in kennis als gevolg van de stand van de weten-
schap en anderzijds naar leemten in informatie, omdat daar in het be-
treffende project geen onderzoek naar is verricht. Niet in alle milieu-
ef fectrapporten vorden de leemten in kennis en inforraatie voldoende 
expliciet en open gepresenteerd. Wanneer het gaat om voor de besluit-
vorraing relevante leemten, spelen zij een belangrijke rol in de 
toetsingsadviezen van de Commissie. Het betreft meestal gebieds-
specifieke informatie die niet beschikbaar was en waar geen onderzoek 
naar verricht is in het kader van het MER. 
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van leemten in kennis, zoals 
die uit de verschillende milieu-effectrapporten naar voren zijn geko-
men. 

Evaluatie achteraf 

Het is niet verplicht om in een milieu-effectrapport aandacht te beste-
den aan het op te stellen evaluatieprogramma van de optredende milieu-
gevolgen. Het wordt in de richtlijnen vaak geadviseerd, omdat net een 
aanzet tot een evaluatieprogramma beter wordt aangegeven wat de beteke-
nis is van de optredende milieugevolgen en de leemten in kennis en in
formatie voor de besluitvorming. In slechts vijf getoetste milieu-ef-
fectrapporten wordt aandacht besteed aan de evaluatie van de effecten. 
In vrijwel alle gevallen beschouwde de Commissie dit als te summier. 
De Commissie ontvangt en verzamelt alle evaluatiegegevens van reeds in 
uitvoering zijnde projecten. Op dit front zijn er dit jaar weinig nieu-
ve ontwikkelingen geweest. 

Een consequentie van het verlenen van ontheffing van m.e.r.-plicht is, 
dat evaluatie achteraf niet meer kan worden vereist. 
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3. DE BETEKENIS VAN M.E.R. B U DE BESLUITVORMING 

3 .1 Inleiding 

In het jaarverslag over 1987 werd een aantal maatstaven geformuleerd 
waaraan het succes van de toepassing van ra.e.r. kan vorden afgemeten. 
Aan de hand van deze maatstaven werden de toen beschikbare ervaringen 
besproken. De conclusies waren gematigd positief en stelden o.a. dat in 
een aantal gevallen m.e.r. had geleid tot de formulering van goede al-
ternatieven, dat de inspraak serieus werd genoiran, dat in het algemeen 
de besluitvorming niet had geleid tot railieu-onvriendelijke keuzen en 
dat daarom de acceptatie-graad van de besluiten hoger was. 
Deze conclusies waren gebaseerd op een beperkt aantal ervaringen met 
m.e.r. en haar doorwerking in de besluitvorming. Aan het einde van 
1988, 16 maanden na het van kracht worden van de wettelijke verplich-
ting tot uitvoering van m.e.r. voor de in het Besluit railieu-effectrap-
portage verraelde aetiviteiten, lijkt het de raoeite waard opnieuw de 
balans op te maken. Er zijn weliswaar ongeveer 80 m.e.r.-procedures van 
start gegaan sedert het begin van het interimbeleid in 1981, raaar toch 
zijn slechts elf procedures daarvan aan het einde van 1988 tot een 
definitief besluit gekomen[5]. Het blijkt dat veel initiatiefnemers 
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 ora verschil lende re
denen noodzakelijk te zijn de besluitvormingsprocedure te verlengen en 
een aanvullend rapport/MER uit te brengen. In drie gevallen werd het 
voornemen tot uitvoering van een initiatief, sons nog voordat het MER 
gepubliceerd werd, teruggenoraen en beSindigd[6 ], terwijl bij het 
kampeer- en watersportcentrum Broekerhaven werd besloten, nadat dat het 
MER getoetst was, de activiteit niet door te laten gaan. 
Het beperkte aantal besluiten dat met m.e.r. ondersteund is genomen, 
staat derhalve nog steeds geen diepgaande conclusies toe[7]. Toch kan 
een steeds beter en concreter beeld worden verkregen. Daamaast blijkt 
dat de betekenis van m.e.r. niet alleen moet worden afgeleid uit het 
besluit, maar ook uit het daaraan voorafgaande besluitvormi.igsproces. 
De nieuwe ervaringen bevestigen de redelijk positieve opmerkingen in 
het jaarverslag over 1987. Het denken in termen van alternatieven en de 
openheid van het proces zijn kenmerken van de m.e.r. die ook in 1988 
steeds positief naar voren kwamen. 

5 Behalve de in het jaarverslag over 1987 genoemde besluiten zijn daar in 
het verslagjaar 1988 nog bijgekomen besluiten over de strandvlakte IJmuiden 
(105), afvalstort Midden-IJssel (117), kampeer- en watersportcentrum Broe
kerhaven (118), kolencentrale Arner 9 (139), de tweede Belenuxtunnel (101), 
Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (142). 

6 Dit betrof de projecten afvalverwerking stadsgewest 's-Hertogenbosch 
(136), de berging van afvalstoffen TDF Tiofine B.V.(143) en kolenreststof-
fenberging Flevocentrale (145). Zie de projectbeschrijvingen in bijlage 6. 

7 De beschrijving in dit jaarverslag beoogt geenzins evaluatie van m.e.r. te 
zijn, zoals dat door de Evaluatie Commissie Wabm wordt uitgevoerd. 
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Met het oog op het voorafgaande wordt in dit hoofdstuk ingegaan op twee 
soorten ervaringen, waaruit de betekenis van rn.e.r. voor de besiuitvor-
ming kan worden afgeleid: 
1. De betekenis van hogere beleidskaders en regelgeving voor m.e.r.-

plichtige activiteiten. 
2. De noodzaak tot aanvulling van het MER om voldoende informatie te 

hebben voor een besluitvorming waarin het milieu volwaardig kan wor
den meegewogen. 

De betekenis van hogere beleidskaders en regelgeving 

Beleidska' Is structuurschema's, streekplannen, provinciale plannen 
voor de v .jjdering van afval, provinciale milieuhygiSnische- en wa-
terkwa 1 iteitsplannen dienen ter beoordeling van de aanvaardbaarheid en 
doelrcatigheid van (particuliere of overheids-) initiatieven. Daarnaast 
is de nationale wet- en regelgeving ook zeer bepalend als toetsings-
kader. De bijzondere betekenis van beleidskaders en regelgeving bij 
m.e.r. kan zich uiten in de afwezigheid of in de nadrukkelijke aan-
wezigheid daarvan. Bijstelling van bestaande regelgeving kan door 
m.e.r. worden gestimuleerd. 

Het ontbreken van een beleidskader 
Het ontbreken van een beleidskader kan de formulering van de in aanmer-
king te nemen alternatieven beraoeilijken. 
Dit bleek het geval bij het initiatief van drie zuiveringsschappen voor 
de bouw van een slibverbrandingsinstallatie. De betreffende provincie 
beschikte niet over een plan voor da verwijdering van zuiveringsslib, 
terwij1 ook het provinciale afvalstoffenplan onduidelijkheden liet be-
staan over de te kiezen verwerkingsmethoden van communaal slib. Daar-
door was onduidelijk of alle zuiveringsschappen verpli'ht zouden worden 
deel te nemen aan het onderhavige initiatief, dan wel verplicht zouden 
worden anderszins te komen tot een aanzienlijke reductie van de uitein-
delijk te storten hoeveelheden slib of verwerkingsresten. In deze 
situatie was het voor de initiatiefnemers moeilijk een positie te bepa-
len ten aanzien van de te installeren capaciteit (in verband met deel-
narae van andere zuiveringsschappen), verwerking van zuiveringsslib van 
particul ieren, gecombineerde werking met huishoudelijke afvalstoffen 
(gebruik maken van restwarmte van verbrandingsinstallat ies van huis-
houdelijk afval) etc. In haar advies voor de richtlijnen heeft de Com-
missie deze problemen gesignaleerd en er bij het provinciaal be3tuur op 
aangedrongen een beleidskader op te stellen, waaraan de initiatief
nemers hun initiatief kunnen toetsen en modelleren. 
Bij een initiatief voor de aanleg van een golfbaan was uit het Struc-
tuurschema Natuur- en Landschapsbehoud niet af te leiden of het betref
fende gebied in 6f net buiten een Grote Eenheid Natuurgebied (GEN) lag. 
Ook de provincie had de grenzen van het GEN niet nader bepaald, wair-
door niet duidelijk was welke status aan het gebied voor de golfbaan 
moest worden toegekend. 
In zo'n geval dient aan het begin van de m.e.r.-procedure zo snel moge-
iijk duidolijkheid te worden geschapen voor de init iat ief nemera. Dit 
kan gebeuren bij het vaststellen van de richtlijnen voor het MER door 
het bevoegde gezag. 
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Nadrukkelijke aanwezigheid van beleidskaders 
Het is ook mogelijk, dat hogere beleidskaders dermate hårde normen 
stsllen dat het bevoegd gezag daarvan nauwelijks afwijkt. Een gevolg 
van dergelijke hårde toetsingskaders kan zijn, dat de in een MER uitga-
werkte alternatieven niet meer dan een referentiefunctie zullen vervul-
len voor de voorgenomen activiteit. Overigens biedt de wettelijke 
ra. e.r.-regeling het bevoegd gezag wel de mogelijkheid om bij het 
besluit alle andere voorwaarden, voorschriften en beperkingen op te 
neraen, die nodig zijn met het oog op het voorkomen of beperken van 
verontreiniging of aantasting van het milieu (Wabm, art. 41 ai, 3a). 
Het is dus wel mogelijk verder te gaan dan de beleidskaders voor het 
betreffende m.e.r.-plichtige besluit voorschrijven. 

Ook in procedurele zin kunnen beleidskaders van invloed zijn op m.e.r. 
Dit was het geval bij een provinciaal afvalstoffenplan, waarin bepaald 
werd dat in een samenwerkingsgebied moest worden besloten tot de in-
richting van één centrale stortplaats voor onverbrandbaar afval en an-
derszins niet te hergebruiken residu. Op grond van dit provinciale be-
leidskader kwamen vier verschillende initiatiefneraers achtereenvolgens 
met vier verschillende oplossingen en elkaar uitsluitende initiatieven. 
In overleg met het provinciaal bestuur stelde de Commissie één advies 
voor richtlijnen op voor alle initiatieven en locaties. De provincie 
heeft daarop één set richtlijnen vastgesteld met deel-richtlijnen voor 
de opstelling van een MER vocr elk van de vier initiatiefnemers. Dit 
heeft echter nog niet automatisch tot gevolg dat alle milieu-effectrap-
porten tegelijkert ijd met vergunningaanvragen oij de provincie zullen 
worden ingediend. Toch is het provinciaal bestuur van plan alle vergun
ningaanvragen en milieu-effectrapporten in één beoordelingsfase te be-
trekken en op deze wijze de verschillende milieu-effectrapporten te be-
handelen als beschrijvingen van evenzovele locatie-alternatieven. De 
synchronisatie van het tijdstip van indiening van de diverse mllieu-ef-
fectrapporten kan door de provincie niet worden afgedwongen en kan al
leen tot stand worden gebracht door overleg met alle betrokken par-
tijen. Het feit dat de provincie bij de vergunningverlening volgens de 
Afvalstoffenwet bevoegd gezag is en de vergunningaanvragen kan toetsen 
aan het door haar opgestelde afvalstoffenplan, maakt deze aanpak moge-
lijk[8]. 

Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij de aanleg van een aantal 
golfbanen. Hier kon echter geen procedurele uitweg worden gevonden. Het 
streekplan bood slechts ruirate voor de aanleg van nog één 18-holes 
golfbaan. Toch dienden zich twee verschillende initiatief nemers aan, 
die beiden streefden naar de inrichting van een 18-holes golfbaan in 
het streekplangebied. Het Besluit milieu-effectrapportage bepaalt dat 
het bestemmingsplan het m.e.r.-piichtige besluit vormt over de in
richting van golfbanen. De geraeente is hier dus het bevoegde gezag. Het 
provinciaal bestuur kan bij de besluitvorming met m.e.r. niet optreden 

8 Zie ook het artikel van M. Buitenkamp en H. Koldewee: "M.e.r. bij elkaar 
uitsluitende activiteiten: nog niet volraaakt", Tijdschrift voor Milieu & 
Recht; aflevering 10, november 1988, p.389-393. 
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a l s bevoegd gezag ore aan haar s t reekplanbeleid u i tvoer ing t e kunnen ge-
ven. Ook h ie r i s sprake van elkaar u i t s l u i t e n d e a l t e r n a t i e v e n , waarbij 
het er naar u i t z i e t dat ce ee r s t e in i t ia t ie fneraer d i e een MER gereed 
z a l hebben de meeste kans heeft z i jn i n i t i a t i e f t e verwezenli jken. In 
d i t geval heeft de Commissie (in overleg met de provincie en be t rokken 
gemeenten) volstaan met in ieder van haar adviezen voor r i c h t l i j n e n te 
vrijzen op het bestaan van het andere i n i t i a t i e f . Zij gaf daarbi j wel de 
e x p l i c i e t e aanbeveling de informatie in beide mi l ieu-ef fec t rappor ten op 
zodanige wijze t e presenteren dat de mi l ieu- in for raa t ie kan worden ge-
b r u i k t door het p rov inc i a l e bestuur b i j de goedkeuring van de door de 
geraeenteraden vas tges te lde bestemraingsplannen [ 9 ] . 

Gangbare normen 
Tijdens een ra.e.r.-procedure kan naar voren komen da t ook onder de 
gangbare normen mil ieu-effecten optreden, die n i e t veronachtzaamd kun
nen en mogen worden. 
De m . e . r . - p r o c e d u r e t en behoeve van de b e s l u i t v o r m i n g over de u i t -
breiding van de luchthavei. Zuid-Limburg met een nieuwe o o s t - w e s t b a a n 
b i e d t h i e r v o o r een i l l u s t r a t i e . G e l u i d h i n d e r door v l i e g t u i g l a w a a i 
rondom luchthavens wordt ui tgedrukt in gemiddelde jaarwaarden van zoge-
he ten Kosten-eenheden (Ke) . De l igging van de Ke-contouren wordt ge-
woonlijk b?rekenJ t o t een laagste waarde van 35 Ke. Deze waarde h e e f t 
p i a n o l o g i s c h e b e t e k e n i s , omdat binnen deze con tou r geen nieuwe be-
bouwing mag plaatsvinden. Toch t reed t voor sornmige mensen ook e r n s t i g e 
g e l u i d h i n d e r op in het bereik beneden 35 Ke. De Commissie (en inspre-
kers op het MER over de u i t b r e i d i n g van de Luchthaven Zuid-Limburg) 
hee f t e r s teeds op aangedrongen de contouren t o t en met 20 Ke te bere-
kenen en de aan ta l l en mensen aan t e geven die daarb innen e r n s t i g e ge
l u i d h i n d e r kunnen onderv inden . Daarnaast drong de Commissie, met het 
oog op hot geplande nachte l i jke gebruik van de luchthaven, aan op bere-
kening van g t l u i d c o n t o u r e n , behorende bij die nach te l i jke geli'.idpiek-
niveaus in dB(A) die s l aaps toomissen en ontwaakreacties kunnen veroor-
zaken b i j de orawonende bevolking. Omdat de gewenste mi l ieu- informat ie 
op onvoldoende wijze werd gepresenteerd in het MER en in een nader aan-
v u l l e n d rappert op het MER, l i e t de Commissie, nadat het bevoegd gezag 
hjer toe zelf n ie t bereid gebleken was, de gewenste berekeningen u i tvoe-
ren en publ iceerde die r e su l t a t en in etn b i j l age b i j haar toe t s ingsad-
v i e s . Inmiddels heeft de Raad van State in een advies dat de Raad u i t -
b rach t op 23 augus tus 1988 op verzoek van de Minister van Verkeer en 
Wateistaat en VROM, de door de Commissie gevolcde aanpak onderschreven. 
Ui t d i t adv ies van de Raad van S t a t e kan worden afgeleid dat in een 
mi l ieu-ef fec t rappoi t ook die effecten dienen te worden beschreven d ie 
beneden de v ige rende normen l i g g e n . Dit opdat het bevoegd gezag een 
vol ledig beeld zal kri jgen van a l l e mil i eugevo lgen d ie raoeten worden 
meegewogen in de besluitvorming. Tsvens i s hiermeda aangegeven dat via 
m . e . i . b i j s t e l l i n g van normen kan worden g^stirauleerd. In het geval van 
de m . e . r . o*rer de Luchthaven Zuid-Limburg be t re f t het r e s p e c t i e v e l i j k 

9 Zie voetnoot 8. 
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de behoefte t e koraen to t een u i tb re id ing van de be reken ing van de Ke-
c o n t o u r e n t o t en met de 20 Ke-contour en het nach te l i jke vi ieglawaai 
u i t t e drukken in contouren van geluidpiekniveaus in dB(A)-eenheden. 

Conclusie 
Wanneer hogere beleidskaders derraate hårde voorwaaroen stellen, dat al
ternat ieven op voorhand uitgesloten worden, kunnen zij de betekenis van 
ra.e.r. voor de besluitvorming beperken. De wettelijke m.e. r.-regeling 
biedt overigens wel de mogelijkheid verder te gaan dan deze beleidska
ders. Anderzijds levert het ontbreken van hogere beleidskaders o£ het 
gebrek aan voldoende duidelijkheid moeilijkheden op bij de formulering 
van alternatieven en bij elkaar uitsluitende activiteiten. 

3.3 De noodzaak tot aanvullende milieu-informatie 

In 1988 heeft de Coramissie tijdens toetsingen van milieu-effectrap-
porten vaak moeten constateren dat de gepresenteerde milieu-informatie 
op min of meer ernstige wijze tekort schoot. De belangrijkste tekort-
koraingen betroffen de beschrijving van alternatieven, met name het 
meest-milieuvriendelijke alternatief, en de milieu-effecten[10]. 
Een aantal gebreken was zo ernstig, dat het MER volgens de Commissie 
niet goed gebruikt kon worden voor de te nemen besluiten. 
De Commissie concludeerde bij de toetsing van het MER Woningbouwlocatie 
Amsterdam-Nieuw Oost (eerste fase Zeeburg) dat het MER voldoende infor-
matie biedt voor de voortzetting van de planvorming over deze woning
bouwlocatie, maar dat meer gedetailleerde informatie nodig is ten be-
hoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan en de voor dit 
project uit te voeren landaanwinning. In deze m.e. r.-procedure is het 
duidelijk dat een vervolg-MER noodzakelijk is. 

lets dergelijks deed zich ook voor bij de besluitvorming over de vaste 
oeververbindingen ten westen van Rotterdam. Met behulp van m.e.r. werd 
het besiuit genomen allereerst een tweede Beneluxtunnel aan te leggen, 
als keuze uit verschillende tracé-mogelijkheden. Bij dit besiuit maakte 
de Minister van Verkeer en Waterstaat tevens het voornemen bekend be-
halve een tweede Beneluxtunnel ook een tunnel aan te leggen volgens het 
tracé Blankenburg-Oost. De besluitvorming hierover kon niet geschieden 
op basis van het eerder opgestelde MER. Daarin was immers de aanleg van 
één tunnel beschreven raet keuzemogelijkheid uit verschillende locaties. 
Omdat het in feite een vervolginitiatief betrof, werd besloten tot op-
stelling van een aanvulling op het bestaande MER met beoordeling daar-
van volgens de vettelijke regelen inzake m.e.r. 

10 In een aantal gevallen ging het om de gevolgen voor de geohydrologische 
situatie. Bij de luchthaven Zuid-Limburg betrof het daarnaast de geluidsi-
tuatie. In andere gevallen moest het MER worden aangevuld vanwege tekort-
komingen in de aannamen voor de voorgenomen activiteit (Groot Recycling 
Heiloo) en de beschrijving van het meest mil ieuvriendel i jke alternatief 
(o.a. stortplaats "De Dolten"). 
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Op welke wijze in aanvullingen voorzien? 
Indien de Commissie van mening was dat vanwege de tekortkomingen het 
MER op onderdelen onvoldoende basis bood om een gewogen besluitvorming 
mogelijk te maken, meldde zij dit nog tijdens de toetsingstermijn aan 
het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. In de meeste gevallen werd dan 
ad hoc door middel van informeei overleg tussen bevoegd gezag, initia
tiefnemer en de Commissie nagegaan hoe de ontbrekende informatie zou 
kunnen worden aangevuld. Daarbij deden zich verschillende constructies 
voor, variérend in de mate waarin werd afgeweksn van de oorspronkelijk 
geplande procedure: 

* Aanvullingen alleen voor de Commissie "tijdens" toetsingstermijn 
Bij de toetsing van het MER Strandvlakte IJmuiden werd door de ge-
meente Velsen kort voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen de 
Commissie haar advies moest uitbrengen, aanvullende informatie ter 
beschikking van de Commissie gesteld. Deze informatie kon daarop door 
de Commissie alsnog in haar advies worden betrokken. Zij werd daartoe 
in staat gesteld door een korte verlenging van de adviestermi j n. Bij 
de toets'ng van het MER Groot Recycling Heiloo (uitbreiding en wij-
ziging van de regionale stortplaats voor afvalstoffen te Heiloo) werd 
een soortgelijke gang van zaken gevolgd. 

* Aanvullingen voor de Commissie met verlengen toetsingstermijn 
Bij de m.e. r.-procedure over het tweede Afvalstoffenplan van Noord-
Brabant verzocht de provincie do Commissie haar toetsingsadvies op te 
schorten in afwachting van de aanvulling. De aanvullende informatik 
werd in de vorm van een milieuparagraaf bijeengebracht en alleen aan 
de Commissie voorgelegd. 

* Aanvullingen na eerste toetsing, openbare procedure opnieuw 
Het toetsingsadvies dat de Commissie in 1987 uitbracht over het MER 
Uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg gaf het bevoegd gezag aanleiding 
tot de opstelling van een "Nader Rapport". In dit geval besloot het 
bevoegd gezag tot verlenging van de procedure, omdat het Nader 
Rapport, evenals het MER, aan inspraak en advisering werd onderwor-
pen. De Commissie kwam in haar toetsingsadvies over het Nader Rapport 
opnieuw tot de conclusie dat essentiSJe informatie ten behoeve var de 
besluitvorming ontbrak. Omdat het er niet naar uitzag, dat deze 
informatie alsnog zou worden bijeengebracht, gaf de Commissie 
opdracht aan de Technisch Physische Dienst/TNO-TH om dit voor haar te 
doen. De resulterende informatie werd vervolgens ter beschikking van 
het bevoegd gezag gesteld. 

Het bevoegd gezag bepaalt op welke wijze met het toetsingsadvies van de 
Commissie wordt omgegaan. Op welke punten aanvullingen worden gemaakt 
en hoe de aanvullingen in een eventuele vervolgprocedure ingepast wor
den, blijkt van project tot project te verschillen. Zowel de ernst van 
de tekortkoming en het gewicht dat de Commissie daaraan gegeven heeft, 
alsook de mate waarin bezwaren tegen de voorgenomen activiteit bestaan, 
kunren een rol spelen bij de wijze waarop aanvullingen in de procedure 
worden ingepast. 

De ervaringen tonen aan, da. 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 bstekenis van 
de ontbrekende informatie voor de besluitvorming als belangrijke 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 informatie over de te verwachten milieu-effecten han, 
zoals bij de uitbreiding van de luchthaven Zuid-Limburg, leiden tot een 
bijzonders procedure. 
Conc luderend kan worden opgemerkt, dat hoewel de mogelijkheid van aa-
vulling op het MER in het kader van de deregulering indertijd u... de 
wettelijke m. e. r. -regeling werd geschrapt [11], de feitelijke btâ it'te 
aan extra onderbouwende informatie niet is verdwenen. Er vord(>:i vei-
schillende (procedurele) oplossingen gekozen, ora alsnog in dtrg~»l.'jke 
aanvullingen te voorzien. Ora deze reden is het de vraag of ni e w e wet
telijke regelingen met betrekking tot aanvullingen op een MER in ait 
stadium wenselijk zijn. 
Init iatief nemer en bevoegd gezag beseffen in het algemeen dat irnsi^e 
tekortkomingen in de miiieu-informatie aanleiding kunnen geven tot ;.:a-
zwaren in de verdere besluitvorming, die daardoor aanzienlijke vertra-
ging zou kunnen oplopen. De behoefte tot het presenteren van betere en 
relevante milieu-informatie wordt daarmee gestimuleerd. Dit zal naar 
alle waarschijnlijkheid ook leiden tot intensievere informele consul-
tatie tussen bevoegd gezag, initiatiefnemer en de wettelijke adviseurs 
tijdens de opstelling van een MER en tot een zorgvuldiger bestudering 
van een MER door bevoegd gezag, alvorens een MER te aanvaarden. Dat zou 
in overeenstemming zijn met de aard van m.e.r.: het zoveel mogelijk 
naar voren halen in de tijd van de te verwachten knelpunten voor het 
vroegtijdig bereiken van een oplossing. 

11 Het vroegere artikel 41x van het wetsontwerp m.e.r., Tweede Kamer. zitting 
1980-1981, 16814, nrs. 1-2. 
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4. ONTHEFFING VAN DE M.E.R.-PLICHT 

4. 1 Inleiding 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
en de Minister van Landbouw en Visserij te zaraen kunnen op grond van 
artikel 41e, eerste lid van de Wabm, ontheffing verlenen van m.e.r.-
plicht. Ontheffing kan worden verleend in gevallen waarin: 
- de activiteit, vanwege de omstandigheden waaronder zij wordt onderno-
raen, geen belangrijke nadelige gevolgen zal hebben voor het milieu 
(art 41e, lid 1, onder a); 

- degene die een activiteit onderneemt en daarmee een activiteit, waar-
voor reeds eerder een milieu-effectrapport is geraaakt, herhaalt of 
voortzet, indien het milieu-effectrapport geen nieuwe gegevens om
trent de mogelijke milieugevolgen kan bevatten (art 41e, lid 1, onder 
b); 

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

- het algemeen belang het onverwijld ondernemen van de activiteit nood-
zakelijk maakt (art 41e, lid 1, onder d); 

Een verzoek tot ontheffing wordt ingediend bij de Minister van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het verzoek wordt 
door de ministers bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De Commissie en 
het beslissJngs»bevoegde gezag[12], voor zover het verzoek daarvan niet 
afkomstig is, worden, behalve de gevallen waarin art 41e, lid 1, onder 
d van toepassing is, gedurende een maand in de gelegenheid gesteld de 
ministers te adviseren over dit verzoek. De ministers rceten twee 
maanden na ontvangst besluiten over het al of niet verliner van de 
ontheffing. 
In hoofdstuk 3 van het Besluit milieu-effectrapportage zi naiJ.'e re
gels gesteld omtrent de inhoud van aanvragen en de pro«. * »an ont-
heffingen. 

Voordat een ontheffingsverzoek bekend wordt gemaakt, gaan de afdeling 
milieu-ef fectrapportage van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van 
VROM en de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van Landbouw en Vis
serij na of de inhoud van het ontheffingsverzoek voldoet aan artikel 5 
van het Besluit m.e.r., waarin regels voor de inhoud van een onthef-
fingsverzoek worden gesteld. Blijkt de informatie onvoldoende te zijn, 

12 Het beslissingsbevoegde gezag duidt hier het overheidsorgaan aan dat het 
besluit, waarvoor het MER zou moeten worden opgesteld, moet nemen. Te den
ken valt aan Gedeputeerde Staten, die 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 ministers. 
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dan wordt het verzoek als niet ontvankelijk teruggestuurd naar de ini-
tiatiefnemer. Soms wordt ook het secretariaat van de Commissie hierover 
geraadpleegd. 
Na bekendmaking van het verzoek en nadat de Commissie daarover is gein-
forraeerd, wordt een kleine werkgroep (één tot drie deskundigen) uit de 
Commissie samengesteld, die binnen een maand na datum van het verzoek 
om advies de ministers moet adviseren. 
De initiatiefnemer wardt door de Commissie altijd in de gelegenheid ge-
steld het ontheffingsverzoek toe te lichten, waarbij ook het beslis-
singsbevoegde gezag aanwezig is. Zo mogelijk wordt een bezoek aan de 
locatie en de directe omgeving gebracht. Voor dit bezoek worden ook an-
dere adviseurs zoals de regionale inspectie railieuhygigne en de consu-
lent Natuur, Milieu en Faunabeheer van de provinciale directie 
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie uitgenodigd. Vanwege de bij hen 
beschikbare kennis over de plaatselijke situatie leveren zij vaak een 
waardevolle bijdrage aan de informatievoorziening van de Commissie. 
De Commissie stelt het advies op en biedt dit de ministers aan. De mi
nisters betrekken de verschillende adviezen en bezwaren bij het besluit 
over het verzoek. 

4.2 Uitgebrachte adviezen 

Tot nu toe heeft de Commissie alleen adviezen hoeven uitbrengen over 
ontheffingsverzoeken op grond van art 41e, lid 1 onder a: de vraag in 
hoeverre er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu van de voor-
genomen activiteit te verwachten zijn. 
De Commissie heeft in 1988 een positief advies over ontheffing uitge-
bracht bij de projecten: 

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

- Golfbaan Cromstrijen (178) 
- Golfbaancomplex Heinenoord (189) 
- Oprichting van een centrale voorzui. •• I^gsinstallatie voor zeugenmest 
en kalvergier in Sevenum (190) 

- Mestverwerkingsfabriek te Gemert (1 'i i) 
- Storten van verontreinigde grond op het voormalig EMK-terrein te 
Krimpen aan de Ussel (202) 

- Bouw mestverwerkingsinstallatie door Vefinex te Weert (200) 
- Toelating boorspoeling Versaclean EMO 4000 (201) 
- Baggerstort Hollandsch Diep ambachtsheerlijkheid Cromstrijen (206) 

De Commissie heeft in 1988 een negatief advies uitgebracht bij de pro
jecten: 

- Golfbaan Het Zelle in Hengelo (Gid) (186) 
- Golfbaan de Witdonk (gemeenten Meijel en Roggel) (191) 
- Golfbaan Rosmalen (210) 

De ministers hebben over bovengenoemde verzoeken besloten conform het 
advies van de Commissie. 
De Commissie heeft bij het projuct bungalowpark in De Lutte (gemeente 
Losser) (195) in haar advies gesteld, dat aanvullende informatie nodig 
is over de activiteit en de omstandigheden voordat een beoordeling kan 
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worden gegeven over de vraag of er inderdaad sprake zal zijn van 
geringe gevolgen voor het milieu. De ministers hebben besloten onthef-
fing te verlenen met de, overigens gebruikel ij ke, vermelding dat de 
verleende ontheffing alleen geldt voor de activiteit zoals deze in het 
onthef f ingsverzoek is beschreven. Het besl iss ingsbevoegde gezag moet 
bij de besluitvorming over het te wijzigen bestemmingsplan nagaan of 
het dezelfde activiteit betreft als die waarvoor de ontheffing werd 
verleend. Is dit niet het geval, dan is de ontheffing van de m.e.r.-
plicht niet meer van toepassing. 

4.3 Ervaringen 

Informatie over de voorgenomen activiteit 
Het merendeel van de ontheffingsverzoeken geeft geen volledig inzicht 
in de activiteit en de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen. 
De vraag is dan steeds of de ontbrekende informatie bepalend is voor 
het inzicht in het mogelijk optreden van belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu. 
Tijdens en naar aanleiding van het locatiebezoek, danwel het gesprek 
met init iatiefnemer en betrokken overneidsorganen, krijgt de Comraissie 
vaak (essentiéle) aanvullende inforraatie. In een aantal gevallen 
(golfbaan Cromstrijen, NAM injectie afvalwater, mestfabriek Gemert, 
mestverwerkingsinsta1latie Vefinex en toelating boorspoeling 
Versaclean) heeft de initiatiefnemer tijdens de procedure voor aanvul
lende schriftelijke informatie gezorgd naar aanleiding van vragen van 
de Commissie. 
Bij een aantal projecten wilden de init iatiefnemer en de betreffende 
overheden de ontbrekende informatie slechts vertrouwelijk aan de Com
missie geven. Het ging hierbij om produktgegevens en technische gege-
vens, waarvoor nog geen octrooi was aangevraagd. De Commissie heeft 
voor enkele van haar leden inzage in deze gegevens gevraagd, omdat zij 
onaf hankel ij k 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 uiteindelijk voldoende bekend om een oor
deel over het ontheffingsverzoek te kunnen geven. 

Het gebrek aan informatie in de verschillende onthef fingsverzoeken is 
soms te verklaren door de onervarenheid met dit aspect van m.e.r. Met 
de toename van het aantal onthef fingsverzoeken zal deze tekortkoming 
naar verwachting verdwijnen. 
In een normale m. e. r.-procedure wordt de inhoud van het MER door het 
opstellen ven richtlijnen vooraf al duidelijk aangegeven. Dergelijke 
specifieke richtlijnen ontbreken echter voor een ontheffingsverzoek. 
Artikel 5 uit hoofdstuk 3 van het M.e. r. -besluit, waarin in algemene 
zin de inhoud van een onthef f ingsverzoek wordt geregeld, is kennel ijk 
te weinig specif iek om voldoende houvast te geven. Voor veel voorko-
mende projecten (zoals golfbanen) kan worden overwogen een checklist te 
maken voor de inhoud van een ontheffingsverzoek. Uiteraard is ook uit 
de adviezen van de Commissie af te leiden welke informatie als essen-
tieel wordt beschouwd. 
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Onzekerheden over de voorgenomen activiteit 
De planvorming is vaak nog niet afgerond ten tijde van net indienen van 
het ontheffingsverzoek. Er blijven mede daarom altijd onzekerheden be-
staan over de vraag of de activiteit daadwerkelijk zal plaatsvinden en 
volgens de plannen zal worden uitgevoerd. Door het stellen van rand-
voorwaarden en het geven van voorschriften, eventueel gekoppeld aan het 
al of niet verlenen van de ontheffing, zouden deze onzekerheden kunnen 
worden "afgedekt". Dergelijke voorwaarden en voorschriften zouden 
uiteindelijk in het betreffende besluit (bijv. de vergunning) moeten 
worden verwerkt. De wettelijke m.e.r.-regeling voorziet niet in het 
stellen van voorwaarden bij het verlenen van een ontheffing. Een derge
lijke koppeiing kan daarom alleen worden gemaakt als het bevoegde ge-
zag, dat de ontheffing raoet verlenen, uiteindelijk ook het betreffende 
besluit moet nemen. In de meeste gevallen is dit echter niet zo en zijn 
deze voorwaarden niet dwingend aan het verlenen van de ontheffing te 
koppelen. Ook moet het betreffende besluit zich lenen voor een derge
lijke constructie. Een bestemmingsplan zal bijvoorbeeld slechts in be-
perkte mate concrete voorwaarden en voorschriften voor een activiteit 
bevatten. 
Dergelijke onderwerpen worden door de Commissie dan in de vorm van aan-
dachtspunten en overwegingen naar voren gebracht in het advies. In hoe-
verre het beslissingsbevoegde gezag de aandachtspunten in het besluit 
verwerkt, is op dit moment niet te zeggen, omdat de ervaring daarmee 
nog ontbreekt. 
Het beslissingsbevoegde gezag heeft ook de mogelijkheid in het eigen 
advies aan de ministers aan te geven, dat zij het voornemen heeft 
slechts onder bepaalde omstandigheden een vergunning te verlenen of het 
bestemmingsplan te wijzigen. 
In twee gevallen (NAM lozing afvalwater, voorzuiveringsinstallatie 
Sevenum) heeft de initiatiefnemer, op suggestie van de Commissie, zelf 
(schriftelijk) voorwaarden geformuleerd, waaraan de voorgenomen activi
teit zal voldoen. Het betrof voorwaarden in de zin van emissienormen en 
wijze van controle op de naleving daarvan. Deze voorwaarden zijn 
vervolgens in het besluit over de ontheffing, zijnde een ondt deel van 
de voorgenomen activiteit, opgenomen. 
In dit verband is wellicht te overwegen om, in analogie met de wette
lijke vereisten voor een milieu-effectrapport op grond van artikel 41j, 
aan artikel 5 van hoofdstuk 3 (de inhoud van een ontheffingsverzoek) 
van het M.e.r.-besluit toe te voegen: 
- een beschrijving van het besluit dat uiteindelijk genomen moet worden 
om de activiteit te kunnen realiseren en eerdere besluiten, die rand-
voorwaarden stellen; 

- aanduiding van maatregelen die getroffen zullen worden om de toch nog 
optredende negatieve effecten te minimaliseren ("voorwaarden 
vooraf"). 

Uiteraard is een verleende ontheffing van m. e. r.-plicht niet van toe-
passing, als de activiteit sterk wordt gewijzigd. Er wordt, behoudens 
door het beslissingsbevoegde gezag, geen controle uitgeoefend op de 
uitvoering van de van m.e.r.-plicht ontheven activiteit. 

Evaluatie achteraf 
Als er geen m.e.r. wordt uitgevoerd voor een activiteit heeft dat ook 
als consequentie, dat er geen verplichting is tot evaluatie van de 
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milieugevolgen, zoals deze op grond van de Wabra wel geldt voor activi-
teiten, waarvoor een MER is opgesteld. In net licht van de hierboven 
gesignaleerde problemen met het stellen van voorwaarden, zou nagegaan 
moeten worden of evaluatie ook een rol zou kunnen spelen bij activitei-
ten die van ra.e.r.-plicht zijn ontheven. 

Redener voor een positief of negatief advies 
Gezien het geringe aantal en de grote diversiteit van de projecten, 
waarover is geadviseerd, is het niet mogelijk in algemene zin aan te 
geven op grond van welke criteria de Commissie tot een bepaald advies 
korat. Voor vaker voorkomende projecten is het niet uitgesloten, dat een 
lijst met dergelijke criteria te raaken zal zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld 
de aanleg van een golfbaan in een Grote Landschapseenheid (Het Zelle, 
Hengelo, Gld.)> in een gebied met belangrijke actuele en potentiele 
natuur- en landschapswaarden (Rosmalen) of in een gebied, waar be-
scherrade dier- en plantesoorten (de Witdonk, gemeenten Meijel en 
Roggel) in het geding zijn, niet op voorhand als een activiteit zonder 
belangrijke nadelige milieugevolgen te kunnen worden beschouwd. De aan
leg van een golfbaan op een met baggerspecie opgespoten terrein (Hei-
nenoord), een intensief agrarisch gebruikte polder (Crorastrijen) ot een 
stuk landbouwgrond, dat omgeven is door opgespoten industrieterrein, 
vloeivelden en een parkachtig landschap (Ruigoord), korat naar het 
oordeel van de Commissie in aanmerking voor het ontheffen van m.e. r.-
plicht. 
Bij de mestverwerkingsinstallaties (Voorzuiveringsinstallatie Sevenum, 
Mestverwerkingsinstallatie Weert) heeft de schaal van de activiteit en 
het experimentele karakter van de toe te passen technieken een belang
rijke rol gespeeld bij de positieve adviezen van de Commissie. 

Adviestermijn 
De ambtelijke vertegenwoordigers van de ministers iichten het secreta-
riaat van de Commissie zo vroeg mogelijk in over een te starten proce
dure voor een ontheffing van m.e.r.-plicht. Op deze manier moet voorko-
men worden dat een deel van de officiSle adviestermijn verloren gaat 
met louter administratieve handelingen. 
De Commissie is niet verplicht bezwaren in haar advisering te betrek-
ken. Door de krappe termijnep beschikt de Commissie niet over andere 
adviezen en opmerkingen. Er kunnen dus zaken over het hoofd worden 
gezien. In dit verband is de wettelijk vastgelegde termijn van twee we-
ken tot een maand (Besluit m.e.r. art. 6, lid 7) voor het indienen van 
bezwaren bepaald op drie weken. De Commissie zal daardoor enigszins in 
staat zijn om eventuele opmerkingen van derden in haar advies te be-
trekken. 
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BIJLAGEN BIJ HET JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1988 



BIJLAGE 1: 

LEDENLIJST VAN DE COMMISSIE VOOR DE MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE 

prof. dr. E.H. Adema te Doorwerth 
prof. ir. J.F. Ageraa te ' s-Gravenzande 
drs. J.A. van den Berg te Zeist 
dr. E.D.H. Best te Utrecht 
drs. J.W. Beijersbergen te Kerkwerve (Gem. Middenschouwen) 
prof. dr. K. Biersteker te Wageningen 
dr. B.J. Blaauboer te Maarssen 
ir. M.G.M. den Blanken te Cadier en Keer 
dr. E.F. Blokker te Rotterdam 
dr. ir. D.E. Boas-Vedder te Rotterdam 
dr. J.S.M. Boleij te Wageningen 
A.P.H.M. Boonman te Brunssum 
drs. A. Bours te Amsterdam 
prof. dr. K. Bouwer te Heilig Landstichting 
prof. ir. J.L. Brasser te De Lier 
dr. ir. N. van Breemen te Wageningen 
ir. J.S. van Broekhuizen te Assen 
prof. dr. ir. P.J.H. Builtjes te Apeldoorn 
ir. P.M. Buis te Zeist 
drs. W.C. Bus te Haren 
ir. H.S. Buijtenhek te Deventer 
prof. dr. ir. E.W. Bijker te Maassluis 
prof. ir. C. Bijkerk te Rhenen 
dr. L.A. Clarenburg te Pijnacker 
ir. C. de Cler te 's-Gravenhage 
prof. dr. E.M. Cohen te Wassenaar 
ir. H.J. Colenbrander te Velp 
(F.J. Colon te Hall, overleden 25-12-1988) 
dr. F. Colijn te Groningen 
ir. H. Compaan te 's-Gravenhage 
dr. L.A. Conrads te Houten 
dr. J.W. Copius Peereboom te Nijmegen 
ir. W. Cramer te Woubrugge 
prof. dr. ir. J.C. van Dam te Pijnacker 
dr. N.M.J.A. Dankers te Den Burg (Gem. Texel) 
ir. J.G.H.R. Diephuis te Lochem 
ir. A.H. Dirkzwager te Lelystad 
dr. ir. P. Doelman te Wageningen 
ing. A.J. Dragt te Leusden 
ir. J.C.H. Drost te Hellevoetsluis 
ir. L.E. Duvonrt-van Engers te Amersfoort 
ir. W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
ir. K.A. Duijves te Petten (Gem. Zijpe, N.H.) 
ir. H. Dijkstra te Zetten (Gem. Valburg) 
ir. B. Th. Eendebak te Oosterbeek (Gem. Renkum) 
dr. D. Eisma te Bergen, N.H. 
prof. dr. G.B. Engelen te Hengelo (Gid.) 
ing. J.L.J. van Es te 's-Gravenhage 
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prof. dr. W.A. van Es te Amersfoort 
dr. J.H. Ettema te Amsterdam 
dr. H. Eijsackers te Zevenaar 
dr. V.J. Feron te Zeist 
dr. ir. A.J. Flach te Overveen (Gem. Bloemendaal) 
ir. D.H. Frieling te Almere 
dr. M.J. Frissel te Heelsura (Gem. Renkum) 
dr. J.A. Goedkoop te Bergen, N.H. 
dr. J.G.A. de Graaf te Rijswijk 
dr. N.J.A. Groen te Zeist 
dr. A.P. Grootjans te Groningen 
prof. dr. ir. F.A.M. de Haan te Wageningen 
dr. H. de Haan te Lemmer (Geni. Lemsterland) 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
kol.b.d. G.H. Hagen te Breda 
ir. J. van der Harst te Voorschoten 
prof. dr. P.Th. Henderson te Valkenberg aan de Geul 
dir. ir. Ch.F. Hendriks te Vlaardingen 
ir. G.J. Heij te Driebergen 
ir. H.Ch.M. Heyning te Amsterdam 
dr. ir. J. Hoeks te Wageningen 
drs. L. Hordijk te Leusden 
ir. A.Th. ten Houten te Wageningen 
dr. H. Hueck te Delft 
prof. dr. E.A. Huisroan te Lunteren (Gem. Ede) 
ir. C. Huygen te Delft 
ir. Chr. J. Huyskens te Dommelen (Gem. Valkenswaard) 
dr. W. Joenje te Wageningen 
ing. L.A.B. de Jong te Boskoop 
prof. dr. E.N.G. Joosse-van Damme te Nederhorst den Berg 
prof. dr. ir. J.P.Th. Kalkwijk te Benthuizen 
drs. W.J. ter Keurs te Voorschoten 
ir. E. de Kiewit te Soest 
prof. dr. L.H. Klaassen te Rotterdam 
ir. F.R. Klein te Ouderkerk a/d Amstel (Gem. Ouder-Amstel) 
ir. W. Klein te Lochem 
ir. G.J. Kleinhoonte van Os te Schiedam 
ir. N. van der Kleij te Bergen, N.H. 
drs. R.H.J. Klok te Amersfoort 
prof. dr. J.H. Koeman te Wageningen 
prof. dr. J. Kommandeur te Groningen 
ir. B.N. de Koning te Rhoon (Gem. Albrandswaard) 
ir. B.G. Kreiter te Putten 
prof. ir. P.C. Kreijger te Waalre 
drs. J.W.M. Kuijpers te Berkel en Rodenrijs 
drs. R.H.D. Lambeck te Kapelle 
mr. C. Lambers te Opende (Gem. Grootegast) 
ir. P.H.R. Langeweg te 's-Gravenhage 
ir. J.A.M. van der Lee te 's-Gravenhage 
dr. H.P. Leenhouts te Bennekom (Gem. Ede) 
ir. J. Leentvaar te Lelystad 
prof. dr. R. van der Lende te Groningen 
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prof. dr. ir. H.N. van Lier te Kesteren 
dr. H.J. Lindeboom ce Den Burg 
prof. ir. H.P. S. van Lohuizen te Muidpn 
prof. rar. D.A. Lubach te Lutjegast 
prof. dr. L. Lijklema te Renkura 
prof. dr. ir. F.M. Maas te Breda 
W.A.S. van Meel te Zwolle 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw Vennep 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
i r . E . J . Mesu t e Bei.nekora (Gem. Ede) 
ing. W. Meijnen te Utrecht 
ir. M.G. Mey te Delft 
dr. L.R. Mur te Vinkeveen 
prof. dr. A. Nentjes te Roden 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
prof. dr. ir. E.M.M.G. Nigl te Maastricht 
mr. P.G.A. Noordanus te 's-Gravenhage 
prof. dr. P. Nijkarap te Leiden 
drs. G.M.R.A. van Oort te Zeist 
ir. W.A. Oosting te Leidschendam 
dr. P.F.M. Opdara te Utrecht 
ir. A. Paape te Voorschoten 
lt.kol.b.d. W. Pera te Leiden 
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. Puister te Haren 
prof. dr. J. Ringelberg te Putten 
ir. T.F. Risselada te 's-Gravenhage 
drs. E. Roraijn te Oosterbeek (Gem. Renkum) 
dr. ir. J.P.N.L. Roorda van Eijsinga te Naaldwijk 
dr. ir. N.P.H.J. Koorda van Eijsinga te Delft 
mr. dr. C.J.M.A. van Rooij te Eindhoven 
dr. ir. P.E. Rijtema te Wageningen 
ir. P. Santema te Voorburg 
ir. J.B.R. van der Schaaf te Apeldoorn 
ir. R.P.H.P. van der Schans te Bennekom (Gem. Ede) 
dr. R. Schilt te Hilvtrsum 
ir. D.L.H. Slebos te Baambrugge (Gem. Abcoude) 
dr. C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekom (Gem. Ede) 
dr. J. Th. de Smidt te Egmond aan Zee 
dr. W.A. Smit te Denekamp 
drs. J.H. Smittenberg te Irnsum (Gem. Boarnsterhim) 
ir. K.A.A. van der Spek te Amersfoort 
dr. A.P. Spruijt te Bunnik 
ir. J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekom (Gem. Ede) 
drs. J.W. Stellingwerff te Boskoop 
prof. dr. C.W. Stortenbeker te Ar.ihem 
dr. ir. G. van Straten te Oldenzaal 
ir. A.G. Stroband te Bilthoven 
ir. T. Teeuwen te Amersfoort 
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prof. dr. E. Tellegen te Amsterdam 
prof. ir. M. Teis te Eindhoven 
prof. dr. J.H.J. Ter^indt te Leusden 
prof. ir. P. Tideman te Bennekora (Gem. Ede) 
drs. S.P. Tjallingii te Gouda 
dr. F.F-C.L. Tonnaer te Thorn 
prof. ir. E.J. Tuininga te Leusden 
dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam 
prof. dr. H.A. Udo de Haes te Leiden 
dr. J. Veen te Poerakker (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) 
rar. P.J. Verdam te Bilthoven 
ir. J.H.G. Verhagen te Wageningen 
drs. R. Verhoef te Schagen 
ir. W.J. Vervetjes te Rotterdam 
prof. drs. J.A.J. Vervloet to Beniiokom (Gem. Ede) 
dr. W. van Vierssen te Bennekom (Gem. Ede) 
ir. J.J. Vinjé te cmmeloord 
mi. ing. A.H. Vitters te 's Gravenhage 
dr. C.A.J. Vlek te Onnes. (Gem. Haren, Gr.) 

E.W. Vogel te Leiden 
. K.P. Vollmer te Bodegraven 
J. Volmuller te Driebergen 
J.B. Vos te Altnere 
. Vreedenburgh te Capelle a/d Ussel 
J.D. van der Waals te Haren (Gr.) 
ir. L. Wartena te Breedenbroek (Gem. Geldringen) 
A.F. van Weele te Stolwijk (Gem. Vlist) 
J. Wessel te Noordwijk 
. Wibowo te Amsterdam 

drs. J. Wiertz te Houten 
dr. A.J. Wiggers te Leersum 
prof. ir. H. Wiggerts te Delft 
drs. P. Vinkel te Voorschoter 
drs. G. van Wirdum te Wijk bij Duurstede 
dr. P. de Wolf te Oosterend (Gem. Texel) 
dr. W.J. Wolff te Den Burg (Gem. Texel) 
ir. P.H.J, de Wringer te Rotterdam 
ir. 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. Zijlstra te Amsterdam 

prof. 
dipl. 
prof. 
drs. 
ir. E 
prof. 
prof. 
prof. 
prof. 
dr. A 

dr. 
ing 
ir. 

ing. 
.G.H 
dr. 
dr. 

ir. 
rar. 
.A.E 

Bijlage i, p. 4 



BIJLAG2 1 

SAMENSTELLING PRESIDIUM EM SECRETARIAAT 

Voorzirter 
Plaat^vui-vangend voorzitters 

Secretaris 
Plaatsvervangend secretaris 
Adjunct secretaris 
Documentalist/iiteratuuronderzoeker 
Werkgroepsecretaris 
le secretaresse/administratief manager 
2e secretaresse 

dr. H. Cohen te Bilthoven 
prof.dr. J.I.S. Zonneveld te 
Zeist 
d r s . H.G. Ouwerkerk t e Eiamen 
' r . K.H. V e l d h u i s t e Wasfe raa r 
d r . J . T h . de S t r i d t t » Egmond aan 
Zee ( p e r 0 1 . 0 7 . 1 9 8 8 ) 
d r s . J . J . S c h o l t e n 
i r . R . I . S e i j f f e r s 
d r s . H. Huisraan 
d r s . M. Odi jk 
d r s . R .L . J .M. K l e r k s 
mv. M.C.F. Bekkers 
rev. J. van Oudbroekhuizen-
de Leeuw 

Op contract-basis verrichtten secretariaatswerkzaanheden voor m,e.r.-pro-
jecten: 
raw. drs. M. Buitenkamp, mw. ir. M.E.T.M. de Cleen, drs. J. van Kaeren, G.W.F. 
Herngreen, mw. mr. H. Koldewee, ir. R. Rense, mw. mr. E. van Rosmalen, drs. J. 
Simons, drs. M. Visseners. 
Administratieve ondersteuning werd verder verleend door: 
mw. E. de Groot, mw. M.F.B. Huwaå, mw. mr. J.M.B. Seignette, mw. J.M. Smiet-
Heyman, mw. A.M. Vis. 
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BIJLAGE 3 
OVERZICHT AANTAL PROJECTEN PER CATEGORIE ACTIVITEITEN 

1.1 -
2 .1 -
3 .1 -
4 
5 
6 .1 -
7 
8 .1 -
9 
1 0 . 1 -

11 
1 2 . 1 -

1. 
2. 
3. 

6. 

8. 

10. 

12, 

,2 
.2 
.2 

.3 

4 

.3 

,3 

CATEGORIE ACTIVITEITf1] PERIODE WAARIN GESTART: 

1981-1987 1988 

Wegen 5 2 
Railverbindingen 1 
Vaarwegen 
Havens 1 
Kunstmatige eilanden 
Luchtvaartterreinen 2 
Militaire terreinen 2 
Buisleidingen 
Landinrichting 
Openluchtrecreatievoor- 7 12 
zieningen 
Woninguouw 1 
Dijken/daramen/stormvloed- 2 
keringen 

13 Landaanwinning, droogma-
kerijen en indijking 

14.1-14.3 Peilwijzigingen 1 
Ib.1-15.3 Winning en opslag van water 1 1 
16.1-16.2 Ontgrondingen 3 
17.1-17.2 Winning fossiele brandstoffen - 2 
18,1-18.2 Verwerking van afvalstoffen 14 29 
19.1-19.2 Verwerking van chemische 2 1 

afvalstoffen en afgewerkte olie 
20 Bedrijfsterreinen 
21.1-21.5 Grote industriele p.rojecten 2 1 
22.1-22.6 Electriciteitsopwekking 2 
23.1-23.2 Radio-actief afval 1 
24 Hoogspanningleidingen 
25.1-25.2 Op- en overslag van 

vloeibaar aardgas 
26 Steenkoolvergassing en -

-liquefae iebedrijven 
27 Intrekking aanwijzing Staats-

of natuurmonument 

Ingedeeld volgens het Besluit m.e.r. (, 20 me i 1987, Stb 278). De nummers 
verwijzen naar dit besluit. Projecten die na het van kracht worden van de 
wetteHlke m.e.r.-regeling van start gegaan zijn op vrijwillige basis zijn 
niet in dit schema opgenomen. Projecten, waarvoor op inhoudelijke gronden 
een ontheffing van m.e.r.-plicht is aangevraagd, zijn wel in dit schema 
opgenomen. 



BIJLAGE 4 

LEEMTEN IN KENNIS 

Activiteiten 
- Ontwikkeling van de (verbl ij f s-) recreat ie in Nederland t.o.v. van 

recreatie in het buitenland, mede in relatie tot de gezinsontwikke-
ling (I05[l]); 

- Ontwikkeling van woningbouwbehoeftebepalende elementen zoals de sa-
menlevingsvormen, de inkomens en de bevolkingsontwikkeling (112); 

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

- Maatschappelijke en technische ontwikkelingen, die mede van invloed 
zijn op de ontwikkeling van de hoeveelheid radio-actief afval, de op-
werking van splijtstofelementen en de wijze van eindopberging (123); 

- Mate waarin lekkage in splijtstofelementen en in containers zal op-
treden (123); 

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

- Toepassingsmogelijkheden vliegas afkomstig van kolengestookte cen
trale (135); 

- Betrouwbaarheid (rendement, flexibiliteit) en milieugevolgen toepas-
sing kolenvergassing geintegreerd met electriciteitsopwekking (135); 

Lucht: 
- Relatie tussen wegverkeer en de immissies van stikstofoxide en stik-
stofdioxide (112); 

- Samenstelling van stortgas in relatie tot de samenstelling van afval 
(130); 

- Risico's voor blootstelling aan toxische stoffen op een stortplaats 
en de gevolgen daarvan (130); 

- Hoeveelheden stortgas die geémitteerd worden in relatie tot de aard 
van de bovenafdichting (130); 

- Effecten van emissies van anorganische elementen bij kolencentrales 
in relatie tot de chemische vorm van de elementen (135); 

- Kwantitatieve effecten van concentraties van verschillende lucht-
verontreinigende componenten en van mengsels van deze componenten op 
landbouwgewassen en complexe ecosystemen (135); 

Water: 
- Stijging van de zeespiegel (105 en 123); 
- Samenstelling van het percolaat uit de stort (163); 
- De aard en omvang van de verontreiniginger. op de voorraalige stort
plaats bij de Diemerzeedijk en de invloed daarvan op het ondiepe en 
diepe grondwater in de omgeving, t oppervlaktewater en het bodem-
slib van het IJmeer (112); 

1 De nummers verwijzen naar de projectnummers in bijlage 6. 



- F e i t e l i j k e oorzaken van a lgenbloei , mede in r e l a t i e t o t d iverse che-
raische componenten en de invloed van versch i l lende w a t e r b e h e e r s i n g s -
maatregelen op de algenbloei in net Markermeer en IJmeer (112); 

- Saroer.stelling van afstromend regenwater en net s l i b van i n f i l t r a t i e -
w a t e r vanaf een luchthaven en de invloed daarvan op bodem en grond-
water (120); 

- K w a n t i t a t i e v e e f f e c t e n van k o e l w a t e r g e b r u i k op het aquat isch eco-
systeera, waaronder ook brakwatersystemen (135); 

- E f f e c t e n van de aanleg van een golfbaan voor de omgeving van de l o -
c a t i e wat be t re f t (grond-) wate rkwal i t e i t en -kwan t i t e i t (168); 

Bodemr 
- Uitlooggedrag van gestort materiaal (163); 
- Verspreiding van verontreinigingen (onder invloed van verdunningen, 
weerstandbiedende lagen, grondwaterstromingspatronen en dichtheids-
stromingen) naar bodem en grondwater (163, 130); 

Geluid: 
- Percentages onder de bevolking rondom luchthavens binnen de geluid-
contouren van 70, respectievelijk 50 dB(A) piekbelasting als gevolg 
van nachtelijk vliegtuiglawaai waarbij ontwaakreacties of slaapstoor-
nissen zonder ontwaakreacties optreden; dit verdeeld naar frequentie 
van één maal, twee maal enz. overschrijding van deze piekbelasting 
per nacht (120); 

- Invloed van stiller wordende voertuigen op een afname van het weg-
lawaai (zoals vastgesteld in de Wet geluidhinder, art. 103, waardoor 
een aftrek met 5 dB(A) gemaakt kan worden (114, 131, 132); 

Biotin~,.he componenten 
- Autonome ontwikkeling van de vogelstand: het verdwijnen en (her-) 
vestigen van nieuwe soorten in een verkleind IJ-meer (112) ; 

(Milieu-)beschermende maatregelen: 
- Levensduur van beschermende voorzieningen, zoals boven- en onderaf-
dichting van stortplaatsen (163); 

- Effecten van de aanleg van compenserende voorzieningen (jonge aan-
plant, aanleg van vochtige plekken e.d.) op het terrein van de golf
baan (168); 

- Relatie tussen doekfilters, kolensoorten, reinigingsmethoden en ef
fecten bij toepassing root rookgasreiniging (135); 

- Effecten van toepassiig van rookgasrecirculatie ter vermindering van 
de NO uitworp (135); 

Bijlage 4, p. 2 



BLJLAQS 5 

OVERZIOHT VAN PROCEDURES: STAND VAN ZAKEN PER 31 EBCEMBER 1988 

LEGENDA: = niet onder wettelijke m.e.r.-plicht 
I H onder vrettelijke m.e.r.-plicht 

> gestopt 
• • gestart tijdens interim-beleid (tot mei 1986) 

Project 

101 Oeververbinding R'dam 
Aanv. Blankenburgtunnel 

103 Grevslingen zout/zoet 
102 Baggerspecie Slufter 
115 Gasontzwaveling Boner 
112 A'dara-Nw.Oost * 
117 Af valstort M-LTssel 
121 Gasnengstation Ormen 
116 Motorcross Breda 
111 C2-deponie 
123 Opslag rad.aet. af val * 

Locatie PZEM 
125 Baanverlenging Eelde 
126 Dollardhaven Boden 
120 Cost-westbaan Z-Limburg 
119 Ontgrondingen Brabant 
107 COT Ginkselse heide 
131 A57 Walcheren 
132 Al6 Rotterdam 
129 EOT De Haar 
118 Recreatie Broekerhaven 
105 Strandvlakte IJtaiiden 
136 Afvalverw. D'Bosch 
109 Slibplan Z-Holland 
139 Kolencentrale Amer-9 
128 HELP Melderslo 
142 SVK Waterweg 
130 Afvalstort Nijehaske * 
145 Kolenrestst. Flevoland 
141 Hogesnelheidsspoorlijn 
140 PAP Brabant * 
135 Kolencentrale Hen*æg-8 
146 PAP N-Holland 
148 Slibverbr. O-Brabant 
113 PAP Drenthe 
149 Zoutwater loz ingen Eeras 
157 Ontgronding IJsselrar. 
143 Afvalberging Tiofine 
154 Grondw.winn. Albl.wrd. 
144 Uitbreiding Efteling 
158 Ontgrondingen Noordzee 
137 Radiologische nornen 
160 Waterhuish. Veerse Mr. 
153 Stort 'De Marsen' 
156 HELP FtossuD-Oost 
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166 
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177 
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137 
188 
192 
193 
194 
1?6 
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191 
208 
209 
211 
212 
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Keersluis Raraspol 
A30 / Maanderbræk 
WW 
Stort Heiloo 
Golfbaan 'De Utrecht' 
AVI-West A'dam 
Golfbaan Lochern * 
Olielozingen offshore 
Gewestpark Groningen 
HELP Baarderadeel 
Stort ARCS/Wk (Gron.) 
Slibstort Slufter 
Polypropeen DSM 
Afval ZO-Brabant 
Wéstrandweg 
Stortplaats Arnhem 
Stort Velsen 
AVI Z-Holland-West 
Stort Lickebaert 
Slibplan Flevoland 
A48 Zutphen-Raalte 
Slibplan Nrd-Holland 
Golfbaan Het Zelle 
Stort Nauerna 
Shredder Zaandam 
PAP Bouw/sloop Z.H. 
PAP Utrecht 
Golfbaan Sybrook 
Golfbaan Apeldoorn 
AVI-Wijster 
Diepinfiltratie Cv. 
Golfbaan Zeddaro 
Golfbaan Arabt Delden 
Vertech Apeldoorn 
Golfbaan de Witdonk 
Reststoffenberg. Boeldershoek 
Uitbreiding AVR-chemie 
Ccnpost. zuiverings. A'foort 
Uitbr. s tor tpl . Zoetermeer 
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* Bij d i t project is/wordt het MER voorzien van een aanvulling, hetgeen cok consequenties voor de 
procedure heeft/kan hebben; zie ook bijlage 6, de projectbeschrijvingen. 

Bij lage 5, p. 2 



(MHEEFINGEN 

164 Golfbaan Ruigoord 
175 NAM-injecties 
178 Golfbaan Cranstrijen 
186 Golfbaan net Zelle, Hengelo 
189 Golfbaan Heinenoord 
190 Mestverwerking Sevenun 
195 Recreatiepark De Lutte 
191 Golfbaan de Witdonk 
197 Mestverwerking Genert 
200 Mestverwerking Vefinex 
201 Boorspoeling Versaclean 
202 Stort BK Krirapen 
206 SI ibberg. Crcrastr ij en 
210 Golfbaan Roanalen 
213 Mestverwerking Scarabee 
214 Mestverwerking Venray 

advies over 
ontheffing 

• 
• 

besluit over 
ontheffing 

— 

— — • 

Bijlage 5, p. 3 



B U L K S 6 

BESCHRLJV3NS VAN LGE5NEE FHOJEOTN 

EN SAMaEIELUNG VAN WaWSCEHN 



INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 6 
pagina 

101 Oeververbinding ten westen van Rotterdam 2 
102 Grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie 

uit het benedenrivierengebied 3 
103 Grevelingenmeer zout of zoet 4 
105 Strandvlakte IJmuiden 5 
107 Corapagniesoefenterrein Ginkelse Heide 6 
109 Zuiveringsslibplan Zuid-Holland 6 
111 Ca-deponie op de Maasvlakte 7 
112 Woningbouwlocatie Amsterdam-Nieuw Oost 8 
113 Provinciaal afvalstoffenplan Drenthe 9 
114 Westerschelde oeververbinding 10 
115 Milieu-invloedenrapport aardgasontzwavelings-

installatie bij Emmen 11 
116 Geluidhinderrecreatie Breda 12 
117 Afvalstort Midden-IJssel 13 
118 Kampeer- en watersportcentrum Broekerhaven 14 
119 Ontgrondingenplan (beton- en metselzand) 

Noord-Brabant 15 
120 Uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg 16 
121 Milieu-invloedenrapport luchtscheidingsinstallatie 

en mengstation Vilsteren 17 
123 Opslag en verwerking van radio-actief afval 18 
125 Baanverlenging luchthaven Eelde 20 
126 Toetsing "Zusammenfassende Umweltuntersuchung zum 

Dollarthafen projekt Emden" 21 
128 Toetsing van het evaluatierapport (HELP) van de 

ruilverkaveling Melderslo 22 
129 Eenheidsoefenterrein 'De Haar' 23 
130 Centrale afvalstortplaats Nijehaske-Noord 

"De Dolten", Friesland 24 
131 Rijksweg 57 op Walcheren 25 
132 Rijksweg 16 bij Rotterdam 26 
133 Regeling lozing oliehoudende mengsels vanaf 

mijnbouwinstallaties op zee 26 
134 Storten van Zuid-Hollands zuiveringsslib in 

de Slufter 27 
135 Hemweg-8 kolencentrale te Amsterdam 28 
136 Integrale afvalverwerking stadsgewest 

's Hertogenbosch 29 
137 Toetsingscriterium voor de ondergrondse 

opberging van radio-actief afval 30 
139 Araer-9 kolencentrale te Geertruidenberg 30 
140 Provinciaal afvalstoffenplan Noord-Brabant 32 
141 Hogesnelheidsspoorlijn Parijs-Brussel-Araaterdam 32 
142 Stormvloedkering Nieuwe Vaterweg 33 
143 Berging afvalstoffen TDF Tiofine B.V. 34 
144 Uitbreiding Natuurpark de Efteling 35 

- i -



145 Locatiekeuze kolenreststoffenberging Flevocentrale 35 
146 Provinciaal afvalstoff»nplan Noord-Holland 36 
147 Rijksweg A30/recreatieplas Maanderbroek 37 
148 Verbranding zuiveringsslib Oost-Brabant 38 
149 Zoutwaterlozing op de Eems 38 
153 Afvalverwerkingslocatie HDe Marsen" 39 
154 Grondwaterwinning in de Alblasserwaard en 

de Vijfheerenlanden 40 
155 Uitbreiding stortplaats 'Meersteeg1 te Gelderraalsen 41 
156 HELP-rapport ruilverkaveling Rossum-Oost 41 
157 Oppervlaktedelfstoffenwinning IJsselmeer 1989-1998 42 
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164 Verzoek om cntheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de golfbaan Ruigoord 46 
165 Afvalverwerkingsinstallatie Amsterdam-West 47 
166 Golfbaan 'De Utrecht' te Hilvarenbeek 48 
167 Centrale slibverbranding Zutphen 48 
168 Golfbaan Lochem 49 
169 Afvalverwerkingslocatie ARCG/Westerkwartier 49 
170 Westrandweg en hoofdwegennet regio Schiphol 50 
172 Stadsgewestpark Noordiijk 51 
173 Polypropeenfabriek DSM Geleen 51 
174 HELP-rapport ruilverkaveling Baarderadeel 52 
175 Verzoek om ontheffing van m.e.r.-plicht voor de 

lozing van afvalwater Schoonebeek olieveld 
via Meetstation XVIII 53 

176 Afvalverwijdering Zuid-Oost Brabant 53 
177 Stortplaats regio Arnhera 54 
178 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de golfbaan Cromstrijen 55 
179 Uitbreiding stortplaata Velsen 56 
180 "Neeltje Jans" 56 
181 Zuiveringsslibplan Noord-Holland 57 
182 Afvalverwerkingsinrichting Zuid-Holland West 58 
183 Wegverbinding Zutphen-Deventer-Raalte 58 
184 Afvalberging Lickebaert 59 
185 PI .n inzake de verwijdering van zuiveringsslib 

Flevoland 60 
186 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de golfbaan Hengelo (Gld) 60 
186a Golfbaan Hengelo (Gld) 61 
187 Uitbreiding stortplaats Nauerna 61 
188 Shredderinstallatie Zaanse Schroothandel B.V. 

te Zaandam 62 
189 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de golfbaan Heinenoord 63 

- ii -



190 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van m.e.r. voor de voorzuiveringsinstallatie 
voor zeugenmest en kalvergier in Sevenum 64 

191 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van m.e.r. voor de golfbaan Meijel/Roggel 64 

191a Golfbaan De Witdonk te Meijel/Roggel 65 
192 Plan voor bouw- en sloopafval c.a. provincie 

Zuid-Holland 66 
193 Provinciaal afvalstoffenplan Utrecht 66 
194 Golfbaan Enschede 67 
195 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor vakantiebungalowpark in de 
Lutte (gemeente Losser) 67 

196 Golfbaan "de Scherpenberg" Apeldoorn 68 
197 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de raestverwerkingsfabriek te Gemert 69 
198 Afvalverwerkingsinrichting Wijster 69 
199 Diepinfiltratie Overveen 70 
200 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de mestverwerkingsfabriek 
Vefinex B.V. Te Weert. 71 

201 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van m.e.r. voor toelating boorspoeling Versaclean EMO 72 
4000 

202 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van m.e.r. voor de stort van verontreinigde grond 
op EMK-terrein (Krimpen a/d Ussel) 73 

203 Golfbaan Zeddam 74 
204 Golfbaan Ambt Delden 74 
205 VerTech-installatie voor de verwerking van 

zuiveringsslib Apeldoorn 75 
206 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor baggerstort Hollandsch Diep Cromstrijen 75 
208 Reststoffenverwerking Boeldershoek 76 
209 DTO-9 AVR-Chemie C.V. 77 
210 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 

van m.e.r. voor de golfbaan Rosmalen 78 
211 Composteerinrichting Amersfoort 78 
212 Uitbreiding stortplaats Noord-West te Zcstermeer 79 
213 Verzoek ora ontheffing van de plirht tot uitvoering 

van m.e.r. voor een mestverwerkingsinstallatie 
van Scarabee te IJsselsteyn 80 

214 Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering 
van m.e.r. voor een mestverwerkingsinstallatie van 
Organisch Veredelingsbedrijf Venray B.V. te IJsselsteyn 81 

- iii -



Milieu-effectrapportage oeververbinding ten westen van Rotterdam (101) 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland voor de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: vaststell ing van het tracé volgens de Raad van de Waterstaat-procedure. 

Activiteit: Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een studie verricht naar de wenselijkheid 
van een tweede oeververbinding ten westen van Rotterdam a l s onderdeel van het hoofdwegennet vanwege 
capaciteitsproblemen in de Beneluxtunnel. Met de studie i s in eerste aanleg beoogd na t e gaan of ter 
ontlasting van de Beneluxtunnel aanleg van de Blankenburgtunnel noodzakelijk i s dan vel of een twee-
de Beneluxtunnel de voorkeur verdient. De m.e.r. kan uitmonden in de vaststelling van het tracé voor 
de gekozen oeververbinding. 

Stand van zaken m . e . r . : De m.e . r . i s op 10 februari 1982 aangevangen. De werkgroep van de VQner 
beeft op 8 apri l 1982 geadviseerd over de richtlijnen. De r i c h t l i j n e n z i j n vas tges te ld op 7 mei 
1982. De pro jec tno ta , met daarin opgencraen het MER, i s op 7 mei 1986 ontvankelijk verklaard. Het 
document heeft van 22 september tot en met 24 oktober 1986 te r visie gelegen. Een openbare hoorz i t -
t ing heeft op 10 december 1986 plaatsgevonden in Rozenburg. Het toetsingsadvies van de Cctttaissie is 
op 5 j anuar i 1987 ui tgebracht . Op 30 mei 1988 i s bes lo ten t o t de aan leg van een tweede 
Beneluxtunnel. Tevens werd het voornemen bekendgemaakt ook de Blankenburgtunnel aan t e leggen. Fer 
brief van 24 augustus 1988 werd de Conmissie gevraagd aanbevelingen ui t te brengen voor aanvullende 
informatie op het MER Oeververbinding ten Vfesten van Rotterdam ten behoeve van de besluitvorming 
over het tracé Blankenburg(tunnel) Oost. Op 29 augustus 1988 heeft de Commissie de aanbevelingen 
ui tgebracht . In deze aanbevelingen vrordt ingegaan op de milieu-effecten van de ccmbinatie van de 
aanleg van twae tunnels en de mogelijke alternatieven/varianten die daarvoor gelden. 
Op 12 september werd de aanvullende informatie op het MER bekendgemaakt. Een hoorzitting vond plaats 
op 11 oktober en de inspraaktermijn sloot op 14 oktober 1988. De Conmissie heeft op 9 november het 
toetsingsadvies over de aanvulling op het MER uitgebracht. Daarin wordt ges te Id, dat hoewel de aan
vullende informatie een redelijk beeld geeft van de milieu-gevolgen van het voomemen, met name het 
meest-railieuvriendelijke alternatief, zcwel op strategisch a ls op uitvoeringsniveau, niet voldoende 
is uitgewerkt. 

Samenstel ling werkgroep: 
prof. dr. E.H. Adema te Doorwerth (in toetsingsfase) 
drs. H.C. Eerens t e Utrecht (toetsingsfase aanvullende informatie) 
ir . P.H.B. Langeweg te 's-Gravenhage 
ing. W. Meijnen t e Utrecht 
prof. dr. F. Nijkamp t e Leiden 
ir. W.A. Oosting te Leidschendam 
drs. S.P. Tjall ingii t e Gouda 
prof. i r . J . Volituller te Driebergen 
prof. dr. V. Vfesthoff t e Groesbeek (adviseur eerste procedure ]> 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter, in toetsingsfase) 
dr. J . Spaander te Bilthoven (voorzitter, in vooroverlegfase) f 

Secretaris van de werkgroep: i r . R.I. Seijffers. 

Bijlage 6, p. 2 



Milieu-effectrapportage grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie ui t het beneden 
rivierengebied (102) 

Initiatiefnemers: a) Gemeente Rotterdam, b) Openbaar Lichaam Rijrmond, c) Rijkswaterstaat, d i r e c t i e 
Benedenrivieren. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Vaterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeneer. 

Besluit: De keuze van een locatie voor de berging van matig ve rontre in igde (klasse 2) to t verontrei-
nigde (k lasse 3) specie ui t havens en rivieren van het benedenrivierengebied gedurende 15 jaar (na 
1987) volgens de concessieverlengingsprocedure op grond van de Vfet inzake droograakerijen en i n d i j -
kingen 1904. Tevens spelen vergunningen een rol op grond van de Vfet verontreiniging oppervlaktewa-
ter , het Baggerregleraent, het Rijkszeeweringenreglement, het Rijksregleraent ontgrondingen en de 
Afvalstoffenwet. De concessieverlening geschiedde door de Kroon op voordracht van de Minister van 
VW. De vergunningen - met uitzondering van de vergunning op grond van de Afvalstoffenwet - werden 
verleend door de Minister van V5W. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beneer heeft de vergunning inzake de Afvalstoffenwet verleend. 

Activiteit: Volgens het definitieve beleidsplan "Verwerking van bagger specie uit havens en vaaiwegen 
in het benedenrivierengebied" (april 1982) dient zo spoedig mogelijk een bergingslocatie te worden 
gerea l i seerd met een inhoud van 100-150 miljoen m voor de berging van bovengenoemde specie. De 
grote hoeveelheden en de verontreinigingsgraad van de specie (o.a. met zware metalen en pe rs i s t en te 
milieu-vreemde stoffen) leiden er toe, dat de berging op een wijze dient te geschieden die maat-
schappelijk en met name voor liet milieu verantwoord i s . Als meest geschikte locaties zijn onderzocht 
een schiereiland aansluitend aan of gedeeltelijk op de Maasvlakte met verschillende liggingen en een 
eiland in zee voor de mand van het Haringvliet. 

Stand van zaken m.e . r . : De m.e . r . i s op 21 september 1982 van s ta r t gegaan. De wsrkgroep van de 
VQner heeft op 15 november 1982 geadviseerd voor de richtli jnen. De richtlijnen zijn vastgesteld op 
21 december 1982. De projectnota (inclusief het MER) is op 19 oktober 1984 door de VQner ontvangen 
en is van 30 oktober tot en met 24 december 1984 door het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland t e r v i s i e gelegd. Hoorzittingen zijn op 11 en 12 december 1984 gehouden in respectievelijk 
Rockanje (gemeente Vfestvoorne) en Goedereede. Het toetsingsadvies werd op 31 j anua r i 1985 u i t g e -
bracht aan bevoegd gezag. Na advisering door de Provinde Zuid-Holland, de Raad van de Waterstaat, 
de Rijks Planologische Ccrmussie en de Interdepartementale Coordinatieconmissie voor Noordzee Aange-
legenheden werden op 30 september, respectieveiijk 7 oktober 1985 verleend: de concessie voor de 
indijking van buitendijkse gronden en wateren ingevolge de Wet van 1904, de vergunningen op grond 
van het Baggerreglement, het Rijkszeeweringenreglenient, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en 
op grond van de Afvalstoffenwet. De keuze voor de bergingslocatie i s u i t e inde l i jk gevallen op een 
locatie dicht gelegen bij het in de projectnota/MER voorgestelde alternatief I I I , aansluitend aan de 
Maasvlakte en geheel ten noorden gelegen van de zogeheten verlengde demarcatielijn. De locatie i s in 
een aanvullende studie op de projectnota/MER nog aangepast waardoor o.a. door een grotere verhoging 
en verdieping van de berging volstaan kan worden met een kleiner oppervlak. Deze vendere optimalisa-
t i e kwam tot stand o.a. naar aanleiding van bepaalde inspraakreacties en het toetsingsadvies. 
In mei 1986 werd een begin gemaakt met de aanleg van de ringdijk van de bergingslocatie. In dat jaar 
is ook een begin gemaakt met de opstelling en uitvoering van een evaluatie-progranma. Tevens ward in 
het najaar van 1986 door het Ministerie van VRCM een opdracht verleend aan de vakgroep Milieubiolo-
gie van de Rij ksuniversiteit Leiden om na te gaan welke beheersnaatregelen reeds tijdens de aanleg 
van de bergingslocatie kunnen worden genenen cm negatieve effecten in het Vbornse kus t - en duinge-
bied te kunnen tegengaan. De resultaten van dit onderzoek zullen begin 1988 bekend worden gemaakt. 
De Slufterdam i s op 24 september 1987 officiéel in gebruik genomen. 
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In 1988 i s een ra.e.r.-procedure gestart ten behoeve van een vergunningaanvraag voor net t i jdeli jk 
storten van zuiveringsslib ui t Zuid-Holland in de Slufter. Zie voor deze ra.e.r.-procedure elders in 
deze b l j l age : "Storten van Zuidhollands zuiveringsslib in de grootschalige locatie voor de bsrging 
van baggersspecie (Slufter)"(134). 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. mr. T.G. Drupsteen t e Amsterdam 
ir . B.G. Kreiter te Putten 
i r . E.G. Meyer t e Vught (adviseur) 
i r . P. Santema t e Voorburg 
dr. C.J.M. Sloet van Oldruitenborgh te Bennekom 
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden 
Prof. dr. i r . A. Verruijt te Zoetermeer (adviseur) 
dr. P. de Wolf t e Oosterend (Texel) 
prof. dr. W. Maas te Brunssum (voorzitter, in vooroverlegfase) J 
dr. J . Spaander te Bilthoven (voorzitter, in toetsingsfase) j 

Secretaris van de werkgroep: i r . R.I. Seijffers (in vooroverlegfase), drs. J . J . Scholten ( in t o e t s 
ingsfase) 

Milieu ^ffect.'apportage Grevelingenneer zout of zoet (103) 

Initiatiefnener: Rijkswaterstaat, directie Zeeland voor de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: kevize Grevel ingen zout of zoet volgens de Raad van de Waterstaat-procedure. 

Activiteit : Na het gereedkcmen van de ccnpartimenteringsdanmen (de Philipsdara en de Oesterdam) in 
het kader van de Deltawerken ontstaat een sterk gewijzigde waterhuishoudkundige structuur in Zee-
land. Deze maakt een nadere overveging noodzakelijk van het te voeren waterhuishoudkundige beleid. 
De hoofdvraag i s hierbij of het Grevelingenmeer zout meet blijven of zoet moet worden. De mogelijk-
heid van het zoet raaken van het Grevel ingenmeer heeft een nieuw be lang, n l . de zoetwatervoorziening 
van de landbouw op Schouwen-Duivenland en een deel van Goeree-Overflakkee, toegevoegd aan de serie 
belangen die betrokken zijn bij het Grevelingenraeer. Een andere oplossing voor deze zoetwatervoor-
ziening i s een pi jple iding waardoor water rechtstreeks vanuit de Kranmer, het Zoccmeer of het Ha-
ringvliet kan worden aangevoerd. 

Stand van zaken m.e.r.: De ra.e.r. heeft op 12 mei 1982 een aanvang genomen. De VQner heeft op 6 ju l i 
1982 het advies voor de richtlijnen ingediend. De, richtlijnen zijn vastgesteld op 12 augustus 1982. 
De projectnota/MER is op 17 mei 1984 door de VQner ontvangen en is van 14 juni to t en met 3 augustus 
1984 door de Raad van de Waterstaat ter inzake gelegd. De einddatum voor het indienen van schrif t e -
l i j k e opmerkingen en adviezen is verschoven van 15 augustus tot 1 oktober 1984. Een hoorzitting is 
op 30 oktober 1984 in Brouwershaven gehouden. Op 30 november 1984 is het toetsingsadvies aangeboden 
aan bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft het advies naar de Raad van de Waterstaat gestuurd met 
net verzoek met het advies van de VQner rekening te houden. Het integrale advies van de Raad van de 
Waterstaat is op 6 mei 1985 uitgebracht. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de voorzitter van de Iweede Kamer op 29 mei 1986 medege-
deeld t e hebben besloten de huidige s i tuat ie van een zout Greve] ingenmeer te bestendigen. Over de 
aanleg van een zoetwaterleiding ten behoeve van de landbouwwatervoorziening op Schouwen-Duiveland 
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moet nog worden beslist . De milieu-effecten hiervan en van eventuele kwelscherraan dienen nog nader 
te warden onderzocht. 

Samenstell lug werkgroep: 
drs. A.J. frijitema te Doom (adviseur) 
i r . W. van fbijverbooden te Vfoudenberg 
prof. dr. 2.A. Riianan te Lunteren 
dr. W. Joenie tt> "y^aarlo 
prof. dr. J . RiwrJ ^ r? te Putten 
ir . A.G. Strobant.'. t e B^l'-hoven 
drs. R. Vorhoef te Schagen (adviseur) 
dr. G.P. Wind te 3ei:-t { 
prof. dr. J . I .S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir . R. I . Seijffers. 

Milieu-cffectrapportage Strandvlakte IJmuiden (105) 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vei3en. 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Velsen. 

Besluit: vaststelling van net bestenrningsplan IJnuiden aan Zee. 

Activiteit: De gemeente Velsen hseft met het gebied van de strandvlakte, dat door aanlanding ten 
zuiden van de Zuidpier cij LJmuiden is ontstaan, deels een recreatief-toeristische ontwikkeling en 
deels een natuurontwikkeling op het oog. De recreatieve plannen cmvatten onderraeer de aanleg van een 
jachthaven, een centrumf.ebied met winkels, horecabedrijven, vacantiebungalows/zcmerhuizen, woon-
huizen. een nieuw kampeerterrein, een binnenoeer en een nieuwe duinregel. 
Het i s de bedoeling dat de zuidkant van de strandvlakte, grenzend aan het toekcmstige Nationale 
Park, de Kennemerduinen, een natuurbesteraning kri jgt en dat er een overgangszone tussen de recrea
tieve ontwikkeling in het noordelijk deel en het natuurdeel in het zuiden wordt gecreSerd. 

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. is gestart op 1 maart 1987. De richtlijnen voor de inhoud van het 
MER z i jn vas tges te ld op 2 jun i 1987, nadat op 29 april 1987 de Carmissie haar advies had uitge-
bracht. Het MER is op 28 oktober 1987 door de gemeente aanvaard en kan a ls integraal onderdeel van 
het bestenmint>splan worden beschouwd. Het ontwerp-bestemningsplan en het MER hebben van 23 november 
fot 25 december 1987 te r visie gelegen. Een openbare hoorzitting is op 7 januari 1988 gehouden. Het 
toets ingsadvies is op 10 februar! 1988 uitgebracht. Het bestenrningsplan id op 3 maart 1988 vastge-
s.eld. 

^amenstelling werkgroep: 
i.w. i*-. H.C Meij te Delft 
prof. dr. ir . E.W. Bijker te Maassluis 
ir . G.J. Heij te Driebergen 
ir, J.A.M. van der Lee te 's-Gravenhage 
dr. P. Winkel te Voo^jchoten 
dr. W.J. Woltf te Den Burg, T'ucel 
dr. H. Cohen te Bilthover. (voorzitter) 

Bijlage 6, p. 5 



Secretaris van de werkgroep: i r . R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage ccnpagniesoefenterrein Ginkelse Heide (107) 

In it. i a t ief nemer: Min i s te r i e van Defensie: l i e n s t gebouwen, werken en terreinen van de directie 
Gelderland. 

Bevoegd gezag: Staatssecretaris van Defensie. 

Besluit: vaststell ing van net inrichtingsplan voor net compagniesoefenterrein Ginkelse Heide. Bijko-
rnende besluiten betreffen in ieder geval de aanpassing van net streekplan en bestenmingsplan. 

Activiteit : Het Ministerie wil op basis van het Structuurschema M i l i t a i r e t e r r e i n e n [ l ] een com
pagniesoefenterrein van ongeveer 1000 ha inrichten, gebruiken en beheren op de Ginkelse Heide en 
aangrenzende gebieden tussen de Oude Arnhemse weg, de spoor l i jn Ede-Arnhem en rijksweg 12 ten 
noorden van Ede. Dit terrein zal ook warden gebruikt als eenheidsoefenterrein en a ls overig oefen-
terrein, terwijl het ook zal openstaan voor recreatief en raogelijk ander medegebruik. 

Stand van zaken: De ra.e.r. i s op 30 oktober 1986 gestart. De periode van inspraak liep tot 1 decem-
ber 1986. Het advies voor richtlijnen werd uitgebracht op 12 januari 1987. De staatssecretaris s t e l -
de de r i c h t l i j n e n op 19 maart 1987 vast. Aan het einde van 1987 werd een begin gemaakt met de op-
stell ing van het MER. In de loop van 1988 is onderzoek verricht naar de bestaande toestand van het 
milieu overeenkomstig de richtlijnen. Het betreft de aspecten: geologie/gecraorfologie, bodem, geo-
hydrologie, vegetatie, fauna (gewervelden, insecten, spinnen), visuele aspecten, geluid, historische 
geograf ie en archeologie. De voorlopige resultaten van d i t onderzoek werden in oktober 1988 gepre-
senteerd aan een aantal direct betrokkenen. Het MER zal medio 1989 gereed zijn voor de beoordeling. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
prof. dr. K. Bouwer te Heilige Landstichting 
dr. A.M.H. Brunsting te Utrecht (adviseur) 
ir . G. Gelderblctn, gen. naj . b.d. t e Zoetermeer (adviseur) 
drs- R.H.J. Klok te Anersfoort 
i r . W.A. Oosting te Leidschendam 
ir . R.F.H.P. van der Schans t e Bennekcm 
dr. J.Th. de Snidt te Egmond aan Zee 
dr. A.A. de Veer te Rhenen. 
drs. H.G. OuMsrkerk t e Emæn (voorzitter) 

Secretaris van de WBrkgroep; drs. J . J . Scholten, geassisteerd door drs. R.L.J.M. Klerks. 

Milieu-effectrapportage zuiveringsslibplan Zuid-Holland (109) 

Init iat ief nemer: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

1 Tweede Kamer 16666, nr. 35 (deel e, abusievelijk verraeld a ls f ) . 
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Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

Besluit: vaststelling van het plan voor verwij dering van zuiveringsslib 

Activitei t : Zuid-Holland dient op grond van artikel 26 van de Afvalstoffenwet een plan voor de ver -
wijdering van zuiveringsslib vast te stellen. Dit plan zal een integrale beleidsvisie op deze ver
wij dering geven. 

Stand van zaken: De nue.r. i s op 13 april 1987 van s tar t gegaan. De Ccranissie heeft op 10 juni 1987 
geadviseerd over de richtlijnen. De richtlijnen zijn in september 1987 vastgesteld. 

Samenstelling wsrkgroep: 
i r . L.E. Duvoort-van Engers te Amersfoort 
dr. N.J.A. Groen te Zeist 
i r . A. Kiestra t e Boxtel (adviseur) 
mr. C. Lambers te Opende 
i r . P. Santema te Vborburg 
drs. J.H. Smittenberg te Imsum 
drs. H.G. Ouwerkerk te Btmen (voorzitter) 

Secretaris van de wsrkgroep: i r . R.I. Seijffers, geassisteerd door drs. M. Odijk. 

Milieu-effectrapportage d-deponie op de Maasvlakte (111) 

Initiatiefnemer; AVR Chemie CV. 

Bevoegd gezag: Minister van Vblkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheerj Minister van 
Verkeer en Waterstaat; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (als opvolger van het toenmalige Dage-
l i jks Bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond), tevens co5rdinerend bevoegd gezag. 

Beslui ten: ontheffingen en vergunningen volgens de Wet chemische afvalstoffen, Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, de Hinderwet en andere besluiten. 

A c t i v i t e i t : De i n i t i a t i e f nemer is voornemens een deponie in te richten voor niet-verwerkbaar che-
misch afval u i t de zogenaamde middenklasse ( d volgens de indeling van de Catmissie Hofman) op een 
nader omschreven terrein, dat gelegen is in het Zuidwestelijk deel van het haven- en industrieter-
re in Maasvlakte in de gemcente Rotterdam. De C2-deponie mæt in de e e r s t e p l a a t s een e inds ta t ion 
zijn voor de kleinere hoeveelheden chemisch afval, die op vele plaatsen in Nederland ontstaan en tot 
nu toe meestal niet op verantwoorde wijze (kunnen) warden verwerkt. 

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. i s op 6 december 1984 van s tar t gegaan. De wsrkgroep van de VOrer 
bracht op 1 februari 1985 haar advies ui t voor de richtli jnen voor de inhoud van het MER. De r i c h t 
l i jnen werden vastgesteld begin maart 1985. De Stichting Natuur en Milieu maakte mede namens enkele 
andere milieu-organisatles bezwaar bij de Raad van State tegen deze richtli jnen. Het bezwaar betrof 
de v a s t s t e l l i n g in de richtlijnen door het bevoegd gezag dat in het MER geen locatie-altematieven 
behoeven te warden uitgewerkt. Op 23 j u l i 1985 deed de Raad van State u i t spraak en verklaarde het 
beroep n ie t -on tvanke l i jk met de motivatie, dat de vaststelling van richtlijnen voor het MER niet 
gericht i s op enig rechtsgevolg en geen beschikking was als bedoeld in art ikel 2, eerste l id van de 
Wet adminiatratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. De vergunningaanvragen met daarbij het MER 
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zijn op 7 november 1985 ingediend. De publicatie van het MER en de vergunningaanvragen i s op 18 de
cember 1985 bekendgeraaakt. De stukken hebben van 2 januari tot en met 3 februari 1986 te r inzage 
gelegen. Op 16 januari 1986 is een hoorz i t t ing gehouden in Rockanje, gemeente Westvoorne. Het 
toetsingsadvies van de VCmer is uitgebracht op 14 maart 1986. De beschikkingen op grond van de Hin-
derwet en de ontheffing artikel 35, le lid van de Vfet chemische afvalstoffen zijn 29 april 1987 van 
kracht geworden. Toen werd ook een ontwerpvergunning op grond van de Vfet verontreiniging opper-
vlaktewater bekend. De bouw is in januari 1988 begonnen. De deponie zal voor 1 november 1989 vol l e 
dig in bedrijf zijn. 
Inraiddels i s ten behoeve van de uitvoering van een evaluatieprogramma de overleggroep evaluat ie 
C „deponie gevorrad. 

Samsnstelling van de werkgroep: 
F.J. Colon te Hall | 
dr. J.G.A. de Graaf te Rijswijk (ZH) 
prof. dr, J.H. Koeman te Wageningen 
prof. mr. drs. M. Oosting te Zuidhorn 
ir. A. Faape te Voorschoten 
dr. R. Senilt te Hilversum 
N.B. Schcmaker te Cincinnati, Verenigde Staten (adviseur in toetsingsfase) 
prof. ir. P. Tideman te Bennekom 
drs. J.B. Vos te Almere 
dr. J . Spaander te Bilthoven (voorzitter) j 

Secretaris van de werkgroep: i r . R.l. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage woningbouwlocatie Ansterdam-Nieuw Post (112) 

Initiatiefnemer: Gemeenteraad van Amsterdam. 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Amsterdam. 

Bes lu i t : Vaststelling van de Nota van uitgangspunten voor het bestenraingsplan Nieuw Oost (in decem
ber 1987 gewijzigd in Zeeburg, eerate fase van Nieuw Oost). 

Activitei t : De reai isat ie van een woningbouwlocatie in het Buiten-IJ vormt een onderdeel van de door 
de gemeente Amsterdam ontwikkelde plannen an een oplossing te vinden voor de voorspelde toekomstige 
woningbehoef te tot aan het jaar 2000. Volgens Amsterdam zal voortzetting van het groeikernenbeleid 
alleen niet het gewenste resultaat hebben voor de oplossing van het woningtekort. Amsterdam t rach t 
een oplossing te benrerkstelligen door o.a. reai isat ie van aanvullende woningbouwlocaties op het e i -
gen grondgebied en heeft de locatie Nieuw Oost aangewezen als één van die aanvullende woningbouw
l o c a t i e s , voor ongeveer 20.000 woningen. In de vastgestelde richtlijnen voor het MER wordt het doel 
van de voorgencmen ac t iv i te i t emschreven a l s : "het real iser en van een woningbouwlocatie in het 
Buiten-U". 
Qndat in het kader van deze m.e.r. gekozen is voor een uitvoering op bestemmingsplanniveau i s e r 
geen sprake van locatie-altematieven, maar alleen van uitvoeringsalternatieven van de woningbouwlo
cat ie . 
Alhoewel het geen direct onderdeel vormt van het voornemen, speelt bij de realisering van de woning
bouwlocatie de sanering van de verontreinigde gebieden langs de Diemerzeedijk een belangri jke rol 
met het oog op het gezondheidsaspect voor de toekemstige bewoners van de locatie. 

Bij lage 6, p. 8 



Stand van zaken m.e.r . : De m.e.r. is op 11 april 1983 van s ta r t gegaan. De werkgroep van de VCmer 
heeft op 9 jun i 1983 geadviseerd voor de richtlijnen. De richtlijnen zijn vastgesteld op 19 j u l i 
1983. In juni 1984 heeft de gemeente Amsterdam de Structuurschets Zeeburg openbaar geraaakt. Dit plan 
voor 7000 woningen kan worden gezien a l s een eerste fase in de ontwikkeling van het plan Nieuw Oost. 
In het structuurplan van Amsterdam dat in april 1986 werd vastgesteld is de locatie Nieiw Oost aan-
geduid a l s een reservering. In het Streekplan Amsterdam Noordzeekanaal-gebied (1987) i s de locatie 
Zeeburg opgencmen als gebied met een nog te realiseren woonfunctie, nog nader te bepalen in t i j d en 
omrang (7000 å 10000 woningen aan te vangen in de periode 1990-2000). 
In maart 1988 is het beleidsvoomenien van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt. Door 
Amsterdam en Noord-Holland is de locatie Zeeburg/Nieuw Oost ingebracht voor woningbouw na 1995. 
Met het cog op de toespitsing van het voornemen op de locatie Zeeburg als eerste fase in de real ise
r ing van de woningbouwlocatie Nieuw Oost stelde het gemeentebestuur op 1 december 1987 aanvullende 
richtli jnen voor het MER vast. Dit crodat voor Zeeburg een ander b e s l u i t nodig i s dan voor Nieuw 
Oost. Het MER, bestaande u i t vier delen (saraenvatting, hoofdrapport, het landschapsbeeld van Nieuw 
Oost en Zeeburg, eerste fase) werd te zamen met de concept-Nota van uitgangspunten bekendgemaakt op 
16 j u n i 1988. Een openbare zi t t ing vond plaats op 5 j u l i 1988. De Conmissie bracht haar toetsings-
advies u i t op 23 september 1988. In d i t advies s t e l t de Cannissie dat het MER voldoende mi l i eu - in -
formatie bevat cm de planvortning over Zeeburg voort t e kunnen zetten. Het MER is echter ontoereikend 
om t e kunnen dienen voor de nog te neraen m.e.r.-plichtige besluiten, i . e . de v a s t s t e l l i n g van het 
besteramingsplan Zeeburg en de concessieverlening voor de landaanwinning. Daarvcor dient een nieuw 
MER te worden opgesteld. Daarin moet ook voldoende duidelijkheid worden gegeven over de wijze waarop 
de sanering van de bodemverontreiniging bij de Diemerzeedijk en in het aangrenzende deel van het IJ -
meer zal worden aangepakt. De s tar t voor de vervolg-m.e.r.-procedure zal naar verwachting begin 1985 
plaats vinden. 

Samenstelling werkgroep 
drs. J.A. van den Berg te Zeist 
prof. dr. E.W. Bij ker te Maassluis 
i r . H.S. Buijtenhek te Brielle 
drs. W.J. ter Keurs te Voorschoten 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw Vennep 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
i r . N.P.H.J. Roorda van Eijsinga te Delft 
i r . T.F. Risselada te 's-Gravenhage 
prof. mr. J . Wessel t e Oegstgeest 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter tijdens toetsingsfase) 
dr. J . Spaander te Bilthoven (voorzitter tijdens vooroverlegfase) J 

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

Milieu-effectrapportage provinciaal afvalstoffenplan Drenthe (113) 

Initiatiefnemsr: Prcvinciale Staten van Drenthe 

Bevoegd gezag: Provineiale Staten van Drenthe 

Besluit; vaststelling van het provinciaal afvalstoffenplan (PAP), voorzover d i t betrekking heeft op 
de methode van definitieve verwijdering van afvalstoffen, de daarvcor te creéren voorzieningen en de 
lecatie van die voorzieningen of inrichtingen. 
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A c t i v i t e i t : De provincie Drenthe zal het PAP opstellen voor de afvalcategorieen huishoudelijke en 
daanæe gclijkgestelde afvalstoffen, de gelijktijdig enæe te verwerken bedrijfsafvalstoffen, bouw-
en sloopafval, ziekenhuisafval, zuiveringsslib en agrarische afvalstoffen. 
In het PAP wordt gestreefd naar een beperking van de strocm huishoudelijk- en bedri jfsafval en een 
bevordering van het nuttig gebruik van afvalstoffen. Dit laatste zal worden gerealiseerd door (gefa-
seerde inværing van) gescheiden inzameling van groente-, f rui t - en tuinafval en compostering van 
deze f r a c t i e . De r e s t f r a c t i e wordt na afscheiding van componenten to t een brandbare fractie 
verwerkt. Voor zuiveringsslib wordt gestreefd naar betere kwaliteit en afzetmogelijkheden, t e r j j l 
het bele id voor bouw- en sloopafval ongewijzigd b l i j f t . Agrarisch afval zal regionaal warden ingeza-
meld, terwijl voor ziekenhuisafval bovenprovinciale verwerking wordt nagestreefd. 

Stand van zaken: De m.e.r. i s op 3 augustus 1987 gestart. De inspraakperiode liep tot 28 september 
1987. De Conmissie kreeg tot 3 november de t i jd on> haar advies ui t te brengen en bood haar advies op 
30 oktober 1987 aan het College van Gedeputeerde Staten aan. De provincie heeft de richtlijnen vast-
gesteld op 26 januari 1988. Op 20 december 1983 heeft tussentijds overleg plaatsgevonden over he t 
concept PAP/MER. Het MER zal naar verwachting voorjaar 1989 gereed zijn. 

Sanienstelling van de werkgrpep: 
i r . A.Th. ten Houten te Wageningen 
dr. Th.W. Kuyper te Beilen (adviseur) 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
drs. E. Rcraijn te Oosterbeek 
i r . A.G. Stroband te Bilthoven 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de warkgroep: drs. M. Buitenkamp. 

Milieu-effectrapportage Vfesterschelde oeververbinding (114) 

Initiatiefnemer: Provineiale Staten van Zeeland 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Zeeland 

Bes lu i t : Vas t s t e l l i ng van ean nieuw tracé voor een vaste oeververbirding tussen Midden-Zeeland en 
Zeeuwsch-Vlaanderen bij gelijktijdige opheffing van de beide veerverbindingen Vlissingen-Breskens en 
Kruiningen-Perkpolder in hun huidige vorm. 

Activitei t : Nadat in 1977 het tracé voor een vaste oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder 
was vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat vond een heroverweging van de uitvoering 
van d i t besluit plaats. De opstelling van een haalbaarheidsstudie met inschakeling van p a r t i c u l i e r 
i n i t i a t i e f in het begin van 1987 leidde tot de s tar t van een nieuwe besluitvormingsprocedure met 
m.e.r. over de aanleg van een vaste oeververbinding met als doelstelling "het verbeteren van de ver-
keersplanologische positie van Zeeuvsch-Vlaanderen in zijn totaliteit door het op korte teimijn tot 
stand brengen van een vaste verbinding tussen dit gebied en Midden-Zeeland" en a ls nevendoelstelling 

"het bieden van een verbinding van tenminste autovegniveau tussen Rijksweg A 58 in Midden-Zeeland 
en Rijkst/eg N 61 in Zeewsch-Vlaanderen" . 
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1981 en in het Rijkswegenplan 1984 is de voorgenamen vaste 
oeververbinding niet opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. Met het oog hierop en ook van-
wege de inschakeling van p a r t i c u l i e r ini t iat ief bij aanleg en exploitatie van de vaste oeverver-
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binding l ig t net ini t ia t ief voor net project alsook de bevoegdheid tot net neraen vaT het t r acévas t -
s t e l l i n g s b e s l u i t b i j het provinciaal bestuur van Zeeland en niet bij de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

Stand van zaken m.e . r . : De s t a r t van de ra.e.r. vond plaats op 2 december 1987. Het advies van de 
Ccmnissie voor de m.e.r. werd uitgebracht op 10 februari 1988. De richtlijnen werden vastgesteld in 
maart 1988. Daarin wordt bepaald dat de opstelling van het MER in twee stappen zal geschieden. In de 
eerste stap worden a l le altematieven die voortkomen u i t de Rapportage van de Stuurgroep WOV en de 
inspraak en advisering t i jdens het vooroverleg globaal bezien op hun verkeersplanologische- en 
milieugevolgen. Dit meet leiden tot een inperking van de altematieven, die vervolgens in de tweede 
stao nader uitgewerkt dienen te worden. Aan het einde van 1988 is het "Rapport 1 fase MER/tracénota 
WOV" voor tussentijds conmentaar toegezonden aan betrokken gemeenten en waterschappen, de Zeeuwse 
havenschappen, het landbouwschap, de provinciale Raad voor het Milieu, de FFC, de Belgische buurpro-
vincies en de Conmissie voor de m.e.r. In begin 1989 zullen Gedeputeerde Staten de bes l i s s ing over 
de inperking van de alternatieven nemen. 

Samenstelling werkgroep: 
prof. i r . J .F . Agema te 's-Gravenzande 
i r . B.N. de Koning t e Rhoon 
drs. R.H.D. Lambeck te Kapelle 
prof. dr. i r . F.M. Maas te Breda 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw-Vennep 
drs. J.W. Stellingwerff te Boskoop 
prof. drs. J.A.J. Vervloet te Bennekom. 
i r . K.H. Veldhuis te Wassenaar fvoorzitter) 

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

Milieu-invloedenrapport aardgasontzwavelingsinstallatie bij Bmien (115) 

Initiatiefnemer: Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Bimen 

Bes lu i t : grondverkoop aan de NAM; tevens verden Gedeputeerde Staten van Drenthe en het Ministerie 
van Economische Zaken op de hoogte gehouden in verband met de vergunn ingen volgens de Wet Lucht-
verontreiniging, de Wet Geluidhinder en het Mijnreglement 1964. 

Activiteit : Het aardgas, dat u i t velden in Drenthe en Iwente wordt gewonnen, bevat zwavel (voomanie-
l i j k in de vorm van zwavelwaterstof). Er i s al le aanleiding cm dit aardgas te ontzwavelen. De NAM 
heei't voorgesteld een ontzwavelingsinstallatie te situeren op het industrieterrein Bargermeer-Zuid 
bi j Eramen. In het milieu-invloedenrapport zijn naast de ontzwavelingsinstallatie zelf, de huidige 
s i tuat ie van het milieu en randvoorwaarden, vooral beschreven de gevolgen van de luch tve ron t re i -
ninging (door zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwavelwaterstof, geur), geluidhinder, waterverontreini-
ging, bodemverontreiniging, de (externe) veiligheid (door giftige wolken van zwavelwaterstof e . d . ) 
en de invloeden op net landschap (visuele aspecten), de flora, vegetaties en cultuurgewassen. 

Stand van zaken m.e.r.: Het betreft geen milieu-effectrapportage volgens de procedurele en inhoude-
lijke vereisten van het toemialige wetsontwerp inzake m.e.r. We] is door de VOner zoveel mogelijk ir>. 
de geest van het wetsontwerp gehandeld. Een advies voor de inhoud van het milieu-invloedenrapport i s 
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op 6 mei 1983 uitgebracht. Er zijn geen richtlijnen vastgesteld. Adviezen over de kwaliteit van liet 
milieu-invloedenrapport zijn door de VOær uitgebracht op 22 juni 1983 (een tussentijds oordeel) en 
op 24 augustus 1983 (het eindoordeel). Bij net eindoordeel zijn de resultaten van de inspraak be
trokken. De vergunningen volgens de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder zijn 
op 20 december 1983 verleend. De vergunning volgens het Mijnreglement 1964 is op 30 december 1983 
verleend. Tot de grondverkcop is op 6 februari 1984 besloten. Ka de verlening van de vergunningen 
werd hiertogen een verzoek cm schorsing ingediend bij de voorzitter van de afdeling voor de geschil
ien van bestuur van de Raad van State. In zijn beschikking van 30 mei 1984 stelde de voorzitter als 
voorlopige voorziening, dat voordat de inrichting zou worden gebouwd, doch uiterlijk voor 1 januari 
1985, een aantal studies over de veiligheidsrisico's en de geluidhinder moesten worden uitgevoerd. 
Na voltooilng van deze studies werd met de bouw in het voorjaar van 1985 begonnen. De installaties 
zijn in 1987 gedeeltelijk in bedrijf gesteld. Op 21 september 1988 is de installatie geheel in 
bedrijf genaæn. 

Nader overleg tussen initiatiefnemer en de gemeente Bimen en Schoonebeek heeft tot een zodanige aan-
passing van de bedrijfsvoering door de NAM bij de oliewinning in Schoonebeek geleid, dat de uitstoot 
van S02 in het gebied ondanks een toename ervan in verband met de komst van de gasontzwavelingsin-
stallatie in Ormen in zijn totaliteit aanzienlijk is teruggebracht. 

Samenstelling werkgroep: 

ir. P.M. Buis te Bunnik 

prof. ir. H. Peters te Hengelo 
ir. T.F. Risselada te 's-Gravenhage 
dr. ir. T. Schneider te Soest (adviseur) 
dr. J. Th. de Smidt te Egmond aan Zee 
prof. ir. M. Teis te Eindhoven 
prof. ir. M.J. Vrocm te Wageningen (adviseur) 

prof. dr. W. Maas te Brunssum (voorzitter) J 

Secretaris van de werkgroep: ir. R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage geluidhinderrecreatie Breda (116) 

In it iatiefnemer: Raad van het stadsgewest Breda 

Bevoegd gezag: Dagelijks bestuur van het stadsgewest Breda. 

Besluit: aanwijzing van minimaal drie (sub)regionale terreinen voor geluidhinderrecreatie in het 
Stadsgewest Breda. 

Activiteit: Het scheppen van permanente, ruimtelijke mogelijkheden voor de beoefening van de geluid-
hindersporten raotorcross, modelvliegen en modelautorijden. Hierdoor kunnen knelpunten worden gesa-
neerd en kunnen gewest en gemeenten een stringenter beleid væren ten aanzien van (il)legale geluid
hinderrecreatie. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 28 november 1984 van start gegaan. De werkgroep"van de VQær heeft 
op 22 januari 1985 haar advies voor de richtlijnen voor de inhoud van het MER uitgebracht. Dit 
advies werd op 1 april 1985 zonder wijzigingen door het bevoegd gezag overgencmen als richtlijnen. 
Het MER werd bekendgemaakt op 30 september 1985. Na een hoorziting op 4 november sloot de ter visie 
legging op 15 november van het zelfde jaar. De VQær bracht haar toetsingsadvies uit op 13 december 
1985. 
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Het overleg in het stadsgewest i s nog n i e t afgerond. Dit hangt samen met de t i g e r i n g van de 
gemeente Oosterhout, die het regionale terrein binnen haar grenzen zou kr i jgen, om medewerking t e 
verlenen aan de real isa t ie . Het besluit voor de aanwijzing van één of raeer terreinen i s daarcra op-
geschort. 
Verder i s het MER b i jges t e ld op grond van de opmerkingen die tijdens de toetsingsfase naar voren 
zijn gebracht. In het Eindrapport/MER, dat j u l i 1986 i s verschenen is in belangrijke mate tegemoet 
gekcmen aan de punten u i t het toetsingsadvies van de Voorlopige Conmissie m.e.r. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . W. Klein te Ixchem 
ir . J.A.M. van der Lee t e 's-Gravenhage 
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eindhoven 
drs. M.J.S.M. Reynen te Brxirmalsen (adviseur) 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep drs. A.W.J. Schaik (in vooroverlegfase) en drs. H. Huisman (in t o e t s 
ingsfase). 

Milieu-effectrapportage afvalstort Midden-IJssel (117) 

Initiatiefnemer: Dagelijks Bestuur van het Gewest Midden-IJssel. 

Bevoegd gezag: Raad van het Gewest Midden-IJssel. 

Bes lu i t : De aanwijzing van een locatie voor het gecontroleerd storten van huishoudelijk (en daanæe 
gelijk te stellen) afval, zuiveringsslib en bouw- en sloopafal in het Over i jsse lse deel van het 
Gewest Midden-IJssel als uitwerking van het Provinciale Afvalstoffenplan van Overijssel. 

Activiteit : Er dient een locatie te warden gekozen voor het gecontroleerd s to r t en van voornoemde 
soorten afval , die vrijkomen in het Overijsselse deel van het Gewest Midden-IJssel. Ten behoeve 
hiervan ging begin 1984 een bijbehorend locatie-onderzoek van s t a r t , dat bes taa t u i t de volgende 
drie onderdelen: 
1. globale locatiebepaling. 
2. bepaling van een beperkt aantal voorkeurslocaties. 
3. uitwerking van de voorkeurslocaties. 
Het MER heeft betrekking op onderdeel 3: de uitwerking van vijf voorkeurslocaties en de railieu-
effecten daarvan. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 30 april 1984 van s tar t gegaan. De werkgroep van de VOner heeft op 
27 juni 1984 geadviseerd over de richtlijnen. De richtlijnen warden in j u l i 1985 vas tges t e ld . Het 
MER werd op 22 januari 1987 bekendgemaakt. Op 28 en 29 januari 1987 vonden de hoorzittingen plaats. 
De Ccnmissie voor de m.e.r. bracht haar toetsingsadvies ui t op 16 april 1987. Het ccnmentaar van de 
Commissie r icht te zich vooral op de presentatie van het aspect (geo)hydrologie en het ontbreken van 
een adequaat beeld over de mogelijke verspreiding van het verontreinigd percola t iewater u i t de 
s t o r t p l a a t s bij eventuele lekken in de onderafdichting van de stortplaats. Naar aanleiding van deze 
kri t iek is een verdergaande (geo)hydrologische studie verricht. 
Op 7 j u l i 1988 besloot de Raad van het Gewest de locatiezone Ramelerveld aan t e wijzen als 
vestigingsplaats voor de gecontroleerde s tor t . Het bestuur van de gemeente Raalte i s verzocht mede
werking te verlenen de vestiging planologisch mogelijk te maken. Een wijziging van het Streekplan 
LJsselvallei 1986 is in voorbereiding. In het ontwsrp twaede uitwerking kernen twse voorkeurslocaties 
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naar voren t e weten in de locatiezones Broeklanderdijk en Ramelerveld. Daarop heeft het Gewest een 
eigen voorstel gemaaakt voor de streekplanwijziging. Naast de uitwerking van de beslui ten in de 
sfeer van de ru imte l i jke ordening is het Gewest ook begonnen voorbere id ingen t e treffen voor de 
besluitvorming over uitvierking, inrichting en exploitati«; van de s tor tplaats . 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssun 
i r . W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
ing. J . Mertwns te Tilbury 
prof. mr. D.W.P. Ruiter te Hengelo (adviseur, alleen tijdens vooroverleg) 
drs. J .A.J. Vervloet te Bennekcm 
dr. A.J. Wiggers te Leersum 
prof. dr. W. Maas te Brunssun (voorzitter tijdens vooroverlegfase) J 
prof. dr. J . I . S . Zaineveld te Zeist (tijdens toetsingsfase) 

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

Milieu-effectrapportage kampeer- en watersportcentron Broekerhaver_{'• '.- ) 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Vfethouders van Stede Broec 

Bevoegd gezag: Gemeenteraden van de gemeenten Stede Broec en Venhuizen 

Besluit: vaststell ing van het bestenroingsplan dat voorziet in de aanleg van het kampeer- en water-
sportcentnm 'Broekerhaven'. 

Activiteit : Ter verbetering van de recreatieve voorzieningen van de Markermeerkust werd voorgesteld 
om een karapeerterrein van 350 standplaatsen aan te leggen, een jachthaven met 500 natte ligplaatsen 
en 250 walplaatsen, een strandrecreatiegedeelte voor 2000 personen en een s t randgedeel te voor 300 
surfers en horecavoorzieningen. Bij de realisat ie van het plan zou op enkele t iental len meters ui t 
de huidige kustl i jn bij Bovenkar spe 1 een eiland met een oppervlak van 14 ha vrorden aangelegd binnen 
de grenzen van de gemeenten Stede Broec en Venhuizen en in nog niet gemeentelijk ingedeeld provin-
ciaal gebied. In enge zin kan als onderneniersdoel het oprichten en exp lo i t e ren van een rendabe le 
recreatievoorziening worden onderkend. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 26 februari 1987 van s ta r t gegaan. De werkgroep heeft op 23 a p r i l 
1987 geadviseerd over de richtlijnen. Deze zijn op 4 juni 1987 vastgesteld. Cp 22 oktober 1987 begon 
de toetsingsfase met de openbaarmaking van het MER. 
De Cannaissie bracht op 18 december van hetzelfde jaar haar toetsingsadvies u i t over het MER. Daarin 
stelde de Cortmissie, dat de te beschouwen altematieven voor het voornemen n i e t geli jkwaardig aan 
het voornemen waren beschreven in het MER. Het ging hierbij cm het zogeheten dagrecreatief alterna-
tief - dat vanuit de gemeente Venhuizen naar voren was gekomen - , om het meest mi l ieu-vr iendel i jke 
a l t e rna t i e f en om varianten met verschillende breedte in de waterstrcok tussen eiland en vasteland. 
Ook had ze kanttekeningen bij voorspelde effecten van het voomeman, onder andere op de oppervlakte-
waterkwaliteit. De Ccrcmissie gaf in haar advies net bevoegd gezag in overweging cm het meest milieu-
vriendelijke alternatief nader u i t te r«erken. 
Op 7 a p r i l 1988 besloot de gemsenteraed ven Stede Broec cm geen nader onderzoek t e verrichten met 
betrekking to t de conclusies van het KER, cm het merendeel van de ingediende bezwaarschriften tegen 
het ontwerp-bestenmingsplan ontvankelijk en gegrond te verklaren en cm niet over te gaan tot vast
stelling van het bestenmingsplan. 
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Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boorman te Brunssura 
dr. i r . A.J. Flach te Overveen 
dr. i r . J . Leentvaar te Lelystad (adviseur) 
drs. J . Rooth te Utrecht (adviseur) 
i r . J . J . Vinjé te Enmeloord 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman (in de vooroverlegfase) en drs. M. Odijk (in de t o e t s -
ingsfase). 

Milieu-effectrapportage ontgrondtngenplan (beton- en metselzand) Noord-Brabant (119) 

Init iat iefnemer; Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Brabant. 

Bes lu i t : v a s t s t e l l i n g van net ontgrondingenplan voo- bft JV- en metselzand, met name vaar dit plan 
betrekking heeft op de aanwijzing van de toekonstige zar^*unningslocatie(s). 

Activitei t : Ten behoeve van de landelijke voorzien.'ng voor de lange termijn - de periode 1989 tot en 
met 1998 - heeft de provinde Noord-Brabant een taakstelling op zich gencmen van ca. 22 miljoen ton 
beton- en metselzand. 
Hiervoor dienen op maximaal 5 km van groot vaarwater, één of meerdere gebieden van t e zamen 200 å 
220 ha gevonden te warden waar de zandw inning kan plaatsvinden. Een eerste globale se leet ie op basis 
van geologische voorkemens en hårde belenmeringen had een globale aanduiding van het studiegebied 
opgeleverd. Een tweede afbakening met behulp van een multi-cri teria analyse leverde vijf gebieden 
op. In net MER zullen, naast locatie-alternatieven, ook uitvoeringsalternatieven en de verschillende 
mogelijkheden voor de eindbestenming van de te creeren plas warden vergeleken op de respectievelijke 
mi 1ieu-gevo Igen. 

Stand van zaken: De m.e . r . i s op 1 september 1986 van s tar t gegaan. De werkgroep van de Ccnmissie 
heeft op 27 oktober 1986 geadviseerd over de richtlijnen. De richtlijnen z i j n op 1 september 1987 
vastgesteld en komen in hoofdlijnen overeen met het advies van de Ccnmissie. Tegelijk met het vast-
stellen van de richtlijnen hebben Gedeputeerde Staten, na overleg met de betrokken gemeenten, v i e r 
po ten t ig l e wingebieden aangewezen, waarbinnen zeven locatie-alternatieven in aanærking kanen. Het 
overleg met de betrokken gemeenten is er debet aan dat de richtlijnen niet vijf, maar twaalf maanden 
na de s t a r t van de m.e.r.-procedure zijn vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . W. Cramer te Vfoubrugge 
i r . H. Dijkstra t e Zetten 
drs. R.H. Kerners te Rhenen (adviseur) 
prof. i r . H.P.S. van Lohuizen te Muiden 
W.A.S. van Meel t e Zwolle 
prof. dr. J . I .S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de wsrkgroep; drs. H. Huisman, geassisteerd door drs. R. Klerks. 
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Milieu-effectrapportage uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg (120) 

Initiatiefnemer: N.V. Luchthaven Zuid-Limburg 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstenming met de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruiratelijke Ordening en Milieubeheer 

Besluit: wijziging van de aanwijzing van het vl iegveld Beek (ook genoerad Maastricht Airport of 
Luchthaven Zuid-Limburg) op grond van de Luchtvaartwet, artikel 18 t/m 30. 

Activiteit: Ter ontwikkeling van het vliegveld als belangrijk regionaal vrachtcentnm en a l s knoop-
punt in de expressgoederen- en pakketpostmarkt wil de initiatiefnemer een nieuwe start-/landingsbaan 
met een lengte van 3500 m aanleggen en gebruiken, gelegen in de richting 079°-259° rw, de zogeheten 
Oost-westbaan. 
Naast de fei tel i jke aanleg van deze baan en het gebruik ervan wil de initiatiefnemer een bedrijven-
terrein aanleggen. De verwachting is dat de Oost-westbaan extra bedrijvigheid aantrekt en dat ook de 
infrastructuur zal moeten worden herzien. 
Doordat bij de aanleg van de baan en het bedrijventerrein grond aan het (nu agrarisch) gebruik wordt 
onttrokken, i s een aanpassingsinrichting voorzien. 
Een ccmplicatie in de procedure vormen de feiten, dat 
• het huidige luchtvaartterrein nog niet i s voorzien van een geluidzone, zoals a r t i k e l 25 van de 

Luchtvaartwet voorschrijft; 
• het bevoegd gezag, vooruitlopend op de aanleg en het gebruik van de Oost-westbaan, toestemming 

heeft gegeven om het aantal nachtvluchten ui t te breiden. 

Stand van zaken m.e.r.: Na een eerste bekendmaking door de Ri jks luchtvaar td iens t op 26 mei 1986, 
waarin werd uitgegaan van een aangepaste m.e.r.-procedure, werd in tweede instantie gekozen voor een 
(vrijwel) normale m.e.r.-procedure. Dit werd op 13 juni 1986 bekendgemaakt in de Staatscourant en 
andere dagbladen. In deze bekendmaking werd de status van enkele rapporten, die volgens de eerdere 
bekendmaking t e zamen het MER zouden vormen, gewijzigd en werden de hoorzittingen, die aanvankelijk 
bedoeld waren t e r beoordeling van dat MER, omgezet in inspraakbijeenkcmsten ten behoeve van de 
richtlijnen van een nieuw, nog op te stellen MER. 
De op 25 februari 1986 door de VOner opgestelde 'Aanbevelingen voor de inhoud van het MER Oost-vest-
baan luchthaven Zuid-Limburg' kregen in de nieuwe opzet de s t a t u s van een r i ch t l i j nenadv ie s . De 
r i c h t l i j n e n werden op 21 augustus 1986 vastgesteld, met uitzondering van het punt geluidhinder. 
Aanvulling op dit punt en de cmvang van het studiegebied werden op 20 november 1986 vas tges te ld in 
de vorm van aanvullende r i c h t l i j n e n . Het MER werd op 29 apri l 1987 bekendgemaakt, nadat net in 
eerste instantie door het bevoegd gezag was teruggegeven aan de Luchthaven Zuid-Limburg voor aanvul
l ing Op 7 j u l i 1987 vonden hoorzi t t ingen p laa ts t e Nuth en Beek. De Commissie bracht haar 
toets.ingsadvies ui t op 1 september 1987. Daarin stelde de Camussie dat het MER niet voldoet aan de 
e isen , die aan m.e . r . a l s hulpmiddel voor de besluitvorming gesteld mogen worden. Met name schoot 
het MER tekort in de voorspelling van de werkelijke geluidhinder voor de betrokken omwonenden en de 
behandeling van de geohydrologische effecten. Het toetsingsadvies en de kritische opmerkingen u i t de 
inspraak hebben het bevoegd gezag doen beslissen een "Nader Rapport" op te s te l len. Op 19 februari 
1988 werd het "Nader Rapport naar aanleiding van het advies van de Cæntissie voor de m.e.r. inzake 
het MER'' bekendgemaakt. Op 10 maart 1988 werd een openbare zi t t ing gehouden te Schråmert. Vervolgens 
bracht op 22 a p r i l 1988 de Commissie haar toetsingsadvies u i t over het 'Vader Rapport". Daarin 
concludeertie zij dat het 'Nader Rapport" weliswaar welkcme aanvullingen bevat op het MER, maar op 
een aant t* punten nog n ie t die informatie presenteert, die voor een verantwoorde besluitvorming 
onontbeerlijk i s . Het betrof met name de geluidhinder buiten de 35 Ke contour en de geluidhinder a ls 
gevolg van de geplande nachtvluchten. Bij wijze van uitzondering besloot de Ccrrmissie de gevraagde 
gegevens zelf te verzamelen. Dit gebeurde in een opdracht aan de Technisch Physische Dienst TNO-TH. 
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De r e su i t a t en van di t eigen onderzoek werden op 30 juni 1988 als bijlage 6 bij net toetsingsadvies 
over net flader Rappart" aangeboden aan net bevoegd gezag. 
Irmiddels hadden de besprekingen met Belgié en Duitsland over bet gebruik van een uitgebreide lucht-
haven Zuid-Limburg en de betekenis daarvan voor net gebruik van de luchtruimtestructuur niet to t het 
voor het bevoegde gezag gewenste resultaat geleid. Dit noopte de initiatiefnemer na t e denken over 
een ander gebruik van de geplande oostwestbaan, waarover wel roet de buurlanden overesnsteraraing zou 
kunnen worden bere ik t . Uit een door de Minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd advies van de 
Raad van State (8 en 9 afdeling) d.d. 23 augustus 1988 bli jkt dat voor de besluitvorming over d i t 
aangepaste gebruik van de oostwestbaan een nieuw MER zal moeten worden opgesteld. Het huidige MER en 
het flader Rapport" bieden daarvoor namelijk onvoldoende basis. Verder onderschr i j f t de Raad van 
Sta te de oprerkingen van de Canrussie over de geluidhinder bu i ten de 35 Ke contour en de hinder als 
gevolg van de geplande nachtvluchten. 
Aan het einde van 1988 was nog geen datun aangegeven waarop het nieuwe MER openbaar gemaakt zal wor
den. 

Samenstelling van de werkgroep; 
dr. J.H. Ettecna te Ansterdam 
dr. i r . J . Hæks te Wageningen 
i r . G.J. Kleinhoonte van Os te Schiedam 
dr. H. Nieboer te Nootdorp 
i r . K.A.A. van der Spek te Amersfoort 
dr. F.P.C.L. Tonnaer te Thom 
i r . A.J.A. Zaat te Oegstgeest 
drs. H.G. Oisærkerk te Ernnen (voorzitter) 

Bij het opstellen van de aanbevelingen was in plaats van i r . Zaat, mr. i r . A.H. V i t t e r s t e ' s -
Gravenhage betrokken. Deze laatste deskundige heeft zich echter u i t de werkgroep teruggetrokken toen 
zijn werkgever werd betrokken bij de uitbreidingsplannen van het vliegveld. 

Secretariaat van de werkgroep: 
• drs. M. Odijk (tijdens de opstelling van de aanbevelingen voor de inhoud van het MER) in 1986 
• i r . R. Rense (tijdens de toetsing van het MER) in 1987 
. G.W.F. Herngreen (tijdens de toetsing van het "Nader Rapport") in 1988 
. d r s . J . J . Scholten ( t i jdens de rapportage over het Onderzoek door de Technisch Physische Dienst 

TM3-TH) in 1988 

Milieu-invloedenrapport luchtscheidings ins ta l la t ie en mengstation t e Vilsteren (Ganeente Ormen) 
(121) 

Initiatiefnemer: N.V. Nederlandse Gasunie. 

Bevoegd gezag: College van Gedeputeerde Staten van Cverijssel (GS Gveri jssel) , het Zuiveringschap 
West-Overijssel, de gemeente Omen. 

Besluiten: Vergunningverlening volgens de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Vtet verontreiniging 
oppervlaktewater, Hinderwet, Wet geluidhinder en de Grondwaterwet. Tevens zal het bestenmingsplan 
van de gemeente Ormen moeten worden gewijzigd. 

A c t i v i t e i t : De Gasunie is van plan het compressorstation Ormen u i t te breiden met een luchtschei-
dings- en menginstallatie voor de winning van stikstof en menging roet hoogcalorisch aardgas t o t 
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aardgas van "Slochteren-kwallteit". Het gas roet afwijkende samenstelling, dat met stikstof dient te 
worden gemengd, is afkomstig van verschillende velden op de Noordzee en het Noorden en Oosten van 
het land. Met het project is ook de menging beoogd van aardgas dat vanaf 1987 zal worden geleverd 
door de ontzwavelingsinstallatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Emmen. 

Stand van zaken m.e.r. : Het betreft geen milieu-effectrapportage volgens de procedurele en inhoude-
lijke vereisten van de wet. Vfel heeft de VQner aanbevelingen voor de inhoud van het mi l i eu - in -
vloedenrapport ui tgebracht aan GS Overijssel op 4 december 1984. G3 Overijssel heeft op 2 januari 
1985 deze aanbevelingen vrijwel geheel mst enkele aanvullingen ais ri=htlijnen vastgesteld. De ver-
gunningenaanvraag geschiedde in april 1985 en het roilieu-invloedenrapport werd in msi 1985 bekend-
geroaakt. De vergunningenaanvraag en het milieu-invloedenrapport lagen t e r inziige in raei en jun i 
1985. De hoorzitting vond plaats op 21 juni 1985. Het toetsingsadvies van de VQner ward uitgebracht 
op 23 j u l i daarop. Op 5 november 1985 werden de vergunningen ingevolge de Hinderwet, de Wet geluid-
hinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend 
door Gedeputeerde Staten Overijssel.. respect ievelijk het Zuiveringschap West-Overijssel. De vergun-
ning op grond van de Grondwaterwet werd verleend op 22 apri l 1986. 
Het mengstation en de luchtscheidingsinstallatie (fase 1) kwamen in 1987 gereed en z i jn b i j de 
ingebruikname van de gasontzwavel ings ins ta l la t ie van de NAM in het najaar van 1988 in volledig 
bedrijf gekonien. 
Tijdens de bouw van de eerste fase zijn metingen verricht aan de grondwaterstand in de ongeving met 
het oog op de bemaling. Ook heeft overleg plaats gevonden tussen de initiatiefnemers en het landgoed 
Vils teren B.V. over de mogelijke beinvloeding van de vegetatie rondcm het ccmplex door de afgassen 
van de luchtscheidingsinstallatie. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. J.A. van den Berg te Zeist 
i r . H.S. Buijtenhek te Deventer 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw-Vennep 
dr. J.Th. de 3nidt te Esmond aan Zee 
dr. J . Spaander te Bilthoven (voorzitter) f 

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

Milieu-effectrapportage opslag en verwerking van radio-actief afval (123) 

Initiatiefnenier: Centrale Organisatie voor radio-actief Afval (COVR/̂ ) B.V. 

Bevoegd gezag: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van 
Econanische Zaken, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de vergunning van de Kernenergiewet, de Minister van 
Verkeer en Waterstaat voor de vergunning volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Besluit: Vergunning volgens de Kernenergiewet, art ikel 15 en art ikel 29 voor het voorhanden hebben 
van radioact ieve stoffen, splijtstoffen en ertsen en volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren. Andere bijkomende besluiten betreffen een wijziging van bestenmingsplan a l s de gekozen lo -
catie »̂oor de opslag- en verwerkingsfaciliteit voor radio-actief afval s t r i jdig is met het vigerende 
bestenmingsplan, alanede een bouwvergunning. 

A c t i v i t e i t : Initiatiefnemer is voornemens op één locatie een t i jdeli jke bovengrondse fac i l i t e i t te 
realiseren vocr de opslag en verwerking van al le soorten radio-actief afval dat de kornende 50-100 
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j a a r in Nederland geproduceerd zal worden. De fac i l i t e i t is in eerste instantie Jjedoeld t e r ver-
'nnging van de huidige interim-opslag van laag- en middel rad io-actief afval te Petten (gem. Zijpe) 
cn voor de opslag van (mogelijk) u i t het buitenland terugkerend hoogradio-actief afval, dat ontstaat 
na opwerking van bestraalde splij^stofelementen van de bestaande kerncent ra les Borssele en Dode-
waard. Daarnaast zou de fac i l i t e i t ook geschikt moeten zijn vcor de opslag van afval van eventuele 
nieuwe kerncentrales (tot een uitbreiding van het k?rnenergi._'vermcigen met 4000 MWe) en het afval dat 
ontstaat bij ontmanteling van de bestaande centrales. 

Stand van zaken m.e.r.: Het betref- een m.e.r. met een bijzonder (verlengde) procedure: ops te l l ing 
en beoordeling van het MER geschieden in verschillende stappen (het zogenaamde locatie-onafhankelijk 
MER en het locatie-gebonden MER). De m.e.r. ging op 25 maart 1985 van s tar t met een bekendmaking in 
de Staatscourant en enige andere dagbladen. De VOne.- bracht haar advies voor richtlijnen voor de 
inhoud van het locatie-onafhankelijke MER ui t op 24 mei 198^. De richtlijnen voor het locatie-onaf
hankeli jk MER werden vas tges te ld in j u l i 1985. Het MEP werd in opdracht van OOVRA opgesteld door 
NUOCN en Ecoplan, adviesbureaus te Amsterdam en Amhem. Het vrend begin november 1985 ingediend en op 
12 november 1985 bekendgemaakt en te r visie gelegd tot 12 december 1985. Het bevoegd gezag belegde 
geen openbare zitt ing in deze inspraakronde. Op 24 januari 1986 bracht de VQner haar toetsingsadvies 
u i t over het locatie-onafhankelijk MER. Dit advies bevattc tevens aanbevelingen voor de inhoud van 
het locatie-gebonden MER. Op 24 juni 1986 stelde het bevoegd gezag de richtlijnen vas t voor de in
houd van het locatie-gebonden MER. Naast de m.e.r.-procedure bracht de Coimissie locatiekeuze Op
slagfacil i te i t radio-actief Afval L̂OFRA) op 8 oktober 1985 een advies ui t aan de Minister van VROM 
over l oca t i e s die ui t bestuurlijk en planologisch oogpunt geschikt zouden zijn voor de fac i l i t e i t . 
Het advies van de Ccrmiissie LOFRA vermeldde drie locaties, t e weten een locatie op het t e r r e i n van 
het Indus t r i e - en Havenschap Moerdijk op het grondgebied van de gemeente Klundert en twee locaties 
in de gemeente Borssele waarvan één locatie op het terrein van de N.V. PZEM. In vervolg op het ad
v ies van de Commissie LOFRA, het locatie-onafhankelijk MER en de beoordeling daarvan, besloot de 
minister van VROM de voorlopige keuz3 van een locatie over te laten aan de initiatiefnemer. De OOVRA 
gaf daarop in jun i 1986 ann een voorkeur te hebben voor een vestiging op het terrein van de N.V. 
PZEM bij Borssele. In het locatiegebonden MER worden de drie locaties behandeld. Het lecatiegebonden 
MER werd echter ingediend alleen met vergunningaanvragen ex Kernenergiewet en Wet verontreiniging 
oppervlaktewataren voor de locatie op het terrein van de N.V. PZEM bij Borssele. De bekendmakiiig van 
het MER en de vergunningaanvragen vond plaats op 18 november 19C7. Op 10 december 1987 werd een 
hoorzitting belegd in Heinkenszand. Het toetsingsadvies van de Ccnmissie voor de m.e . r . werd u i t -
gebracht op 29 januari 1988. In het voorjaar van 1988 kwam in de gemeente Borssele alsnog een dis-
cussie op gang over de door OCVRA gekozen locatie op het PZEM-terrein. Dat leidde op verzoek van de 
gemeenteraad to t de ui tvoering van een nader locatie-onderzoek in Borssele, waaraan ook door de 
Provincie en het Rijk werd deelgencnen. De met dit onderzoek belaste werkgroep bracht op 3 mei 1988 
rappo"t u i t aan de gemeenteraad. De conclusie van het rapport dat een andere locatie (8A/B) op het 
Ha*'en- en Industriegebied Sloe even goed cf zelfs beter geschikt is dan de PZEM-locatie werd overge-
nomen door de gemeenteraad. Daarop heeft COVRA te kennen gegeven te overwegen de reeds ingediende 
vergunningaanvragen voor de PZEM-locatie in te trekken en met nieuwe vergunningsaanvragen t e komen 
voor de nieuwe voorkeurslocatie van de gemeente op het terrein van het Haven- en Industrieschap. De 
opstelling van r.ieuwe vergunningaanvragen houden de opstelling van een nieuw MER in. Met het oog op 
d i t nieuwe MER werd de Caimissie uitgenodigd aanbevelingen te geven voor aanvullende richtlijnen. 
Deze aanbevelingen werden door de Corrmissie uitgebracht op 30 september 1988 aan het bevoegd gezag. 
De aanvullende richtlijnen werden vastgesteld eind november 1988. Het nieuwe MER zal worden bekend
gemaakt te zamen met de nieuwe vergunningaanvragen in januari 1989. De nieuwe procedure heeft een 
verlenging van de interim-opslag in Zijpe tot gevolg. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. K. Aurand te Berlijn (adviseur tijdens vooroverlegfase van het locatie-onafhankelijk MER) 
dr. E.F. Blokker te Rotterdam 
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ir. C.J. Huyskens te Dcrrmelen 
prof. dr. J. Koramandeur te Groningen (vooroverlegfase en toetsing locatie-onafhankelijk MER) 

dr. R. Schilt te Hilversum 
ir. R.G. SchBlvinck te Bergen (adviseur) 
prof. dr. C.W. otortenbeker te Arnhem 
dr. C.A.J. Vlek te Onnen 
prof. mr. J . Wessel te Noordwijk 
drs. H.G. Ouwerkerk te Ormen (voorzitter tijdens toetsing locatie-onafhankelijk en locatie-gebonden 
MER'en) 
dr. J. Spaander t e Bilthoven (voorzitter tijdens vooroverlegfase van net locatie-onafhankelijk MER)| 

Secre ta r i s van de vrerkgroep: d r s . J . J . Scholten, geassisteerd door i r . R. Rense tijdens de voor
overlegfase van het locatie-onafhankelijk MER. 

Milieu-effectrapportage baanverlenging luchthaven Eelde (125) 

Initiatiefnemer: N.V. Luchthaven Eelde. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstenroing met de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruiratelijke Ordening en Milieubeheer. 

Bes lu i t : wijziging van de aanwijzing van net vliegveld Eelde op grond van de Luchtvaartwet (artikel 
18 to t en met art ikel 30). 

Ac t iv i t e i t : In net kader van net stimulerer, van de regionale ontwikkeling van het noorden des lands 
is de initiatiefnemer voornemens het gebruik van de luchthaven Eelde te intensiveren. Hiervoor i s de 
verlenging van baan 05-23 in zuidwestelijke richting van 1800 m tot 2500 m een essentieel onderdeel. 
Maast de baanverlenging wordt een aantal "oorzieningen en maatregelen noodzakelijk geacht in verband 
met het gebruik van de geintensiveerde luchthaven door grotere vliegtuigen en dus grotere aantallen 
passagiers en hoeveelheden vracht. 

Stand van zaken m.e . r . : De m.e.r. is op 20 mei 1985 van s ta r t gegaan roet de te r visie legging van 
een informatienota over de voorgencmen ac t iv i te i t . De bekendmaking in de Staatscourant en andere 
dagbladen vond plaats op 31 mei 1985. De VCmer bracht haar advies voor de richtlijnen voor het MER 
uit op 15 j u l i 1985. De richtlijnen werden vastgesteld op 21 augustus 1985. Het MER was in 1986 in 
grote l i jnen a l gereed maar werd uiteindalijk pas op 25 september 1987 bekendgemaakt. De hoorzit-
tingen vonden plaats op 10 november 1987 in Vries en op 12 november 1967 op de Luchthaven Eelde. De 
Commissie voor de m.e . r . bracht op 16 februar! haar toetsingsadvies u i t . Uit het advies kant naar 
voren dat het MER een goed leesbaar en overzichtelijk rapport i s . Helaas moest de Commissie con-
s t a t e r en dat geluidhinder en de cmvang van het vliegverkeer onvoldoende zijn behandeld: vooral de 
geluicsbelastingen en de effecten bij lagere waarden dan 35 Ke en bij de maximale ge lu idsn iveau ' s . 
De Rijksluchtvaartiienst heeft op verzoek van de Conmissie een correctie op het MER uitgebracht. Het 
MER biedt te zamen met deze correctie redelijk voldoende informatie voor het beoordelen van de 
milieu-gevolgen. Voer enkele aspecten is echter een nadere uitwerking wenselijk. Dit i s door de 
Cctimissie in haar advies aangegeven. 
Het MER is door de initiatiefnemer af gesterad op de voorgencmen baanverlenging en de in het Bedrijfs-
plan van de luchthaven aangegeven intensivering van het vliegverkeer en de daarmee samenhangende 
geluidscontouren. Het ontwerp-besluit over de aanwijzing betreft echter nok net vast s tel len van de 
zoneringscontour volgens het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen. Deze contour b l i j k t veel 
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ruiner te zijn dan de genoerade geluiascontouren, waardoor veel verdergaander ontwikkelingen mogelijk 
zouden worden g anaakt. 
De Coranissie meent dat het MER onvoldcende informatie biedt era een beslissing daarover te onder-
bouwen. Vfanneer net bevoegd gezag naast het nemen van het besluit, waarvoor het MER i s opgesteld, 
tevens een bes lu i t over de zoneringscontour zou nemen, dient het MER naar de mening van de Ccnmis-
sie , eerst t e worden aangevuld. 
De besluitvorming over de aanwijzing wardt door de overheid aangehouden in efwachting van een ver-
dere econcraische onderbouwing van de plannen door de NV Luchthaven Eelde. 

Sarrenstelling van de werkgroep: 
prof. i r . L.J. Brasser te De Lier 
dr. i r . J . Hæks te Wageningen 
i r . W. Klein ta Lochsn 
W.A.S. van Meel t e Zwolle 
mr. ing. A.H. Vitters te 's-Gravenliage (adviseur) 
prof. i r . J . Volmiller te Driebergen 
prof. dr. J.D. Vcoi der Waals te Haren 
drs. H.G. Ouwerkprk t e Hnæn (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. A.W.J, van Schaik (tot begin juni 1985), daarna i r . R. Rense. 

Toet s ing "Zusanmenfassende Uiwltuntersuchung zun Dollarthafen projekt Baden" (126) 

Initiatiefnemer voor het opstellen van het Duitse milieu-rapport: Deelstaatregering van K dersaksen. 

Bevoegd gezag: Regering en parlement van de Bondsrepubliek IXiitsland. 

Besluit: goedkeuring van het Samenwerkingsverdrag Eeras-Dollard en beschikbaar s tel len van kredieten 
voor de bouw van de Dollardhaven. 

Initiatiefnemer voor de toetsing van het mi lieu-rapport, a ls ware ar t ikel 7 van de EG-richtlijn in-
zake de milieu-effectrapportage van kracht: Minister van Volkshuisvesting, Ruinitelijke Crdening en 
Milieubeheer. 

A c t i v i t e i t : Het Dollardhavenproject beoogt in eerste aanleg vermindering van het baggerwerk cm de 
toegang van de Bnderhaven op diepte te nouden. Een tweede reden voor de plannen i s gelegen in het 
scheppen van gunstige voorwaarden voor de regionale ontwikkeling en een derde tenslotte is de ver-
vanging van de oude zeesluis. Aangezien deze wsrken plaat:- zouden vinden op 'betwis t gebied' en 
hiervoor volgens het Nederlandse standpunt het Eems-Dollaidverdrag uit 1960 ontoereikend vas, is een 
aanvullend verdrag opgesteld, dat in 1984 is ondertekend door de Nederlandse en West-Duitse r e 
geringen. Ten behoeve van de rat if icat ie van dit verdrag in de Bondsdag is in opdracht van de d»el-
staat Nedersaksen de 'Zusæmenfassende Unweltuntersuchung zun Dollarthafenprojekt Enden' opgesteld. 
Op 14 november 1985 v*rd het Samenwerkingsverdrag door de Bondsdag en op 20 december van hetzelfde 
jaar door de Bondsraad goedgekeurd. Na overleg tussen de betrokken ministeries in beide landen i s 
het mil ieu-rapport t e r nand gesteld van de Nederlandse regering ten behoeve van de eerder genoenrie 
consultatieprocedure. Het mi lieu-rapport i s daarnaast, tezamen met het toetsingsadvies van de Com-
missie toegezonden aan de Tweede Kamer met het oog op de ratificatieprocedure van het verdrag. 
Het Dollardhavenproject bestaat u i t de a f s l u i t i n g van het Emder Vaarwater en de bouw van twee 
sluizen, waardoor een negen km lange, geti jvri je haven ontstaat en een anleidLng van de Eems door de 
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Dollard van 21 km lengte voor het scheepvaartverkeer naar de boven-Eems. Door de berging van de 
vrijkonende baggerhoeveelheden en de nieuwe Eemsomleiding gaat ca. 800 ha wadoppervlak verloren. 

Stand van zaken: De toetsingsprocedure van het Duitse milieu-rapport i s 21 oktober 1985 van s t a r t 
gegaan en op 11 februari 1986 is het advies aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruiratelijke Crde-
ning en Milieubeheer uitgebracht. Op 14 augustus 1986 verzocht de Minister van VRCM de Coranissie ora 
een reactie op het cannentaar op het toetsingadvies dat van de Daitse opstellers van het milieu-rap
port "jjerd ontvangen. Op 19 augustus van hetzelfde jaar werd d i t nader advies, ge t i t e ld 'Reactie op 
de Steiltmgnatme zxm Prufbericht' , aan de Minister uitgebracht. Als bijlage bij de 'Nota naar aan-
leiding van het eindverslag' werd de ' reactie ' op 18 november 1986 aan de Tweede Kamer toegezonden. 
In de BRD stagneert de besluitvonning over het project. De Minister van Financién van de Bondsrege-
ring heeft zich in het 'Sachstandsbericht zun Dollarthafen' dat aan de Bondsdag is toegezonden k r i -
t isch uitgelaten over het project en hiervoor op de meerjarenbegroting tot 1990 geen gelden gereser-
veerd. In de Bondsdag is in november 1987 een motie aanvaard vraarin cm een (nieuwe) MER in de zin 
van de EG-r ich t l i jn wordt gevraagd. In Nederland heeft de TVeede Kamer op 24 februari 1987 het sa-
menwerkingsverdrag aangencmen. De Eerste Kamer heeft het samenwerkingsverdrag in behandeling. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. i r . E.W. Bijker te Maassluis 
dr. F. Colijn te Groningen 
ir . J .CH. Drost t e Hellevoetsluis 
dr. F. Hagel te IJmuiden 
mr. drs. J.H. Jans t e Groningen (adviseur) 
drs. J. Kuijpers te Berkel en Rodenrijs 
prof. dr. P. Nijkamp te Leiden 
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden 
prof. dr. i r . A. Verruijt te Zoetenreer (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter, na mei 1986) 
dr. J. Spaander te Bilthoven (voorzitter, tot mei 1986) | 

Sec re ta r i s van de werkgroep: drs. H. Huisnan, daarbij geassisteerd door drs. R. Klerks en i r . R.I. 
Seijffers. 

Tbetsing van het evaluatierapport (HELP) van de ruilverkaveling Melderslo (128) 

Initiatiefnemer: niet van toepassing 

Bevoegd gezag: niet van toepassing 

Besluit: niet van toepassing 

A c t i v i t e i t : De Commissie m.e . r . heeft in het kader van de evaluatie van de werkingssfeer van de 
ra.e.r., een rol toebedeeld gekregen bij de toetsing van evaluatie-rapporten van bepaalde landin-
r ich t ingspro jec ten . Hieruit voortvloeiend zal de Conmissie een aantal evaluatierapporten van land-
inrichtingsprojecten toet sen. Hierin zullen de verschillende soorten gebieden (grote landschapse en
heden, rawist waardevolle beekdalen en meest belangrijke weidevogelgebieden) vertegenwoordigd zijn. 
Als eerste project diende zich aan de Ruilverkaveling Melderslo (N-Limburg), waarvan het vooront-
werp-plan op 27 augustus 1986 werd vastgesteld en het bijbehorende evaluatierapport (HELP-rapport) 
in september 1986 verscheen. 
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De Ccnmissie heeft het HELP-rapport "inhcx<delijk bezien in het licht van de criteria die daazvoor in 
net kader van de m.e.r. gelden", en bij de toetsing van net HELP-rapport de werkwijze van de m.e.r.-
procedure zoveel mogelijk benaderd. 
Eén van de bijzondere aspecten bij de beoordeling van het HELP-rapport Melderslo i s , dat vooraf geon 
r i c h t l i j n e n in het kader van de m.e.r. [2] waren vastgesteld, waaraan toetsing kan plaatsvinden. De 
werkgroep heeft daarctn als eerste act iv i te i t een eigen toetsingskader opgesteld op basis van de a l -
gemene r i c h t l i j n e n voor de inhoud van een milieu-effectrapport[3] en het voorontwerp-plan ruilver-
kaveling Melderslo. Dit toetsingskader geeft een indicatie hoe richtli jnen voor de inhoud van een 
milieu-effectrapport van een landinrichtingsprocedure er u i t hadden kunnen zien. 
De algemene HELP-richtlijnen zijn door de Conmissie vergeleken met de richtlijnen zoals deze bij een 
m.e . r . voor een landinrichtingsproject zouden hebberi gegolden. De Conmissie heeft aan deze algemene 
verschillen tussen HELP en m.e.r. een aparte beschouwing gewijd. 

Stand van zaken: Het voorontwerp-plan van ce ruilverkaveling Melderslo werd op 27 augustus 1986 
vastgesteld en het bijbenorende evaluatierapport (HELP-rapport) verscheer. in september 1986. De 
werkgroep i s op 13 a p r i l 1987 begonnen met het ops te l len van een in te rn toetsingskader. Dit 
toetsingskader werd op 17 juni besproken met de Landinrichtingsdienst. Vervolgens werd het t o e t s -
ingsrapport samengesteld. Concepten werden op 10 september en 22 oktober 1987 besproken net de Land
inrichtingsdienst. Op 3 december 1987 werd het Toetsingsrapport toegezonden aan de min i s t e r van 
Landbouw en Visseri j . 
Het ontwerp-plan voor de ruilverkaveling werd op 22 september 1988 door de Centrale Landinrichtings-
connussie vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . J .S . van Broekhuizen te Assen 
ir . H.J. Colenbrander te Velp 
prof. dr. i r . H.N. van Lier te Kesteren 
dr. P.F.M. Opdara te Maurik 
dr. J.Th. de Snidt te Egmond aan Zee 
ir . J.H.A.M. Steenvoorden te Bennekaii 
dr. A.A. de Veer te Rhenen 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkRroep; drs. H. Huisman, bijgestaan door drs. M. Buitenkamp. 

Milieu-effectrapportage eenheidsoefenterrein 'De Haar' (129) 

In i t i a t i e fnemer : Ministerie van Defensie: Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, regio hkxsrd-Neder-
land. 

Bevoegd gezag: Staatssecretaris van Defensie. 

Besluit: vaststell ing van het inrichtingsplan voor het eenheidsoefenterrein De Haar. Bijkomende 
besluiten betreffen in ieder geval de aanpassing van streekplan en bestenmingsplan. 

2 Art. 41o van de Wet algemene bepalingen milieuhygiéne. 
3 Art. 41j van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene. 
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Activiteit: Iritiatiefnemer is voomemens, op basis van het Structuurscheraa Militaire Terreinen 
[4] een eer?•»Idsoefenterrein van ongeveer 250 ha in te richten, te gebruiken en te heheren in het 
gebied De Haar/Laaghalerveen op net grondgebied van de gemeenten Assen en Beilen. Het eenhe idsoef en
terrein zal ook gebruikt worden als overig oefenterrein. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 19 januari 1987 van start gegaan. De periode van inspraak liep tot 
1 mart 1987. Het advies van de Carmissie werd uitgebracht op 18 .iiaart 1987. De richtlijnen voor het 
op te stellen MER zijn op 11 juni van hetzelfde jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. 

Samenstelling van de werkgroep 
drs. G.J. Baaijens te Dwingeloo (adviseur) 
prof. ir. C. Bijkerk te Rhenen 

dr. A.P. Grootjans te Groningen 
kol. (b.d.) G.H. Hagen te Breda 
prof. ir. P. Tideman te Bennakcm 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman. 

Milieu-effectrapportage centrale afvalstortplaats Nijehaske-Noord "De Polten", Friesland (130) 

Initiatiefnemer: Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland (OLAF) 

Bevoegd Gezag: Gedeputeerde Staten van Friesland 

Besluit: Vergunning volgens de Afvalstoffenwet voor de inrichting en het gebruik van een afvalstort
plaats op de locatie "De Bolten" (gemeente Scharsterland) en vergunning volgens de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren voor de lozing van afvalwater. 

Activiteit: 01AF is van plan voor de verwijdering van huishoudelijk afval c.a. en bouw- en sloopaf-
val in de provinde Friesland een nieuwe centrale stortplaats in te richten op de locatie Nijehaske-
Noord (De Dolten) in de gemeente Scharsterland. De stortplaats zou gebruikt moeten worden voor het 
storten van onverwerkbare residuen die overblijven na toepassing van andere methodon van verwijde
ring: hergebruik, cemposteren en verbranden. Het besluit tot de selectie van de locatie "De Dolten" 
is tot stand gekonen voordat art. 41 van de Watm van kracht werd; m.e.r. is daarbij niet toegepast. 
In het onderhavige m.e.r. was de locatiekeuze niet meer aan de orde. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 15 mei 1987 van start gegaan. De periode van inspraak liep tot 1 
juli 1987. Op 17 juni 1987 werd een openbare infornatieavond gehouden te Joure. De Cctmiissie bracht 
haar advies voor richtlijnen voor het MER uit op 14 juli 1987. 

Het College van Gedeputeerde Staten stelde vervolgens de richtlijnen vast op 13 augustus 1987. 
Het m.e.r. is op 13 juni 1988 gepubliceerd. De periode van inspraak liep tot 12 juli. Op 4 juli werd 
een openbare hoorzitting gehouden. De Carmissie bracht haar toetsingsadvies uit op 26 augustus 1988. 
In dat advies stelde de Ccmmissie zich op het standpunt dat het MER onvoldoende informatie bevatte 
om er een verantwoorde besluitvorming op te kunnen baseren. Naar aanleiding van het toetsingsadvies 

4 Deel d, blz. 51. 
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hebben Gedeputeerde Staten van Friesland besloten dat geen besluit zal worden gencmen voor en aleer 
de voorgenoroen activiteit en het meest milieuvriendelijke alternatief in toereikende mate zullen 
zijn uitgewer'-: en vergeleken. 

Samenstelling van de werkgroep: 

drs. J.A. van den Berg te Zeist 
ir. H. Dijkstra te Zetten 
dr. N.J.A. Groen te Zeist 
dr. W. Joenje te Wageningen 
ir. E.J. Mesu te Bennekcm 
ir. N.P.H.J. Roorda van Eijsinga te Delft (vooroverlegfase) 
ir. W. Klein (toetsingsfase) 
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (vx>rzitter) 

Secretaris van de werkgroep: G.F.W. Herngreen 

Milieu-effectrapportage rijksweg 57 op Walcheren (131) 

Initiatiefnemer: Directie Zeeland van Rijkswaterstaat voor de Minister van Verkeer en Waterstaat 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat 

Besluit: Beslissing over de wanselijkheid van de aanleg van rijksweg 57 op Walcheren en de vaststel-
ling van de projectnota. 

Activiteit: Het betreft de aanleg van het gedeelte van rijksweg 57 op Walcheren tussen de Veerse Dam 
en de A58 bij Middelburg. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1981 en in hrt. Rijkswegenplan 
1984 is rijksweg 57 opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. Rijksweg 57 vormt de verbinding 
tussen rijksweg 15 ter hoogte van Brielle en rijksweg 58 in de cmgeving van Middelburg. De openstel-
ling van het gedeelte van rijksweg 57 over de Oosterschelde stonnvloedkering aan net einde van 1987 
heeft tot een verkeersstrocm op Walcheren geleid, die problemen gaat oproepen voor de capaciteit van 
het provinciale wegennet tussen Vrouwenpoider en Middelburg. De oplossing wordt gezocht in de vende
re aanleg van Rijksweg 57 op Walcheren. 

Stand van zaken: De ra.e.r. is op 3 november 1986 gestart met een Raad van de Waterstaat procedure. 
De periode van inspraak liep tot 6 december 1986. Het advies van de Cie. m.e.r. werd uitgebracht op 
12 januari 1987. De richtlijnen voor het op te stellen MER warden vastgesteld op 6 februari 1987. In 
de loop van 1988 werd een studie uitgevoerd ten behoeve van de projectnota/MER waarin een groot aan-
tal alternatieven op hun milieu-effecten wordt vergeleken o.a. met behulp van een multicriteria-eva-
luatie. De projectnota/MER zal in 1989 worden bekendgemaakt. 

Samenstelling van de wsrkgroep; 
ir. B.N. de Koning te Rhoon 

prof. dr. ir. F.M. Maas te Breda 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw Venncp 
drs. J. W. Stellingwerff te Boskoop 

drs. T.A.J. Vervloet te Bennekcm 
drs. G. van Wirdum te Wijk bij Duurstede 
prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter) 
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Secretaris van de werkgroep: drs. J . J . Scholten. 

Milieu-effectrapportage rijksweg 16 bij Rotterdam (132) 

Initiatiefnemer: Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat voor de Minister van Verlceer en Water-
staat. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: vaststelling van net tracé volgens de Raad van de Waterstaat-procedure. 

Activiteit : Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat een studie verrichten naar de wensel i jk-
heid van een rieuw stuk van de A16 tussen net Terbregseplein en Oversjhie in Rotterdam te r ont-
lasting van de noordtangent van de ruit rondcra Rotterdam (A20). 
De m.e.r. zal uitmonden in de vaststelling van het tracé. Het project zal mogelijk. geccmbineerd »ror
den met het integraal plan Noordrand Rotterdam, dat onder andere een uitbreiding en verplaatsing van 
het vliegveld Rotterdam beoogt. 

Stand van zaken m.e.r.: De m.e.r. i s op 25 november 1986 aangevangen. De Caimissie heeft op 15 j a -
nuari 1987 geadviseerd over de richtlijnen. De richtlijnen zijn vastgesteld op 25 februari 1987. De 
projectnota, met daarin opgenamen het MER, kant mogelijk in 1939 gereed. 

Samenst.elling van de werkgroep: 
i r . G.J. Heij te Driebergen 
ir. P. de Kiewit te Soest 
i r . W.A. Oosting te Leidschendam 
drs. S.P. Tjallingii t e Gouda 
dipl. ing. K.P. Vollmer te Bodegraven 
dr. H. Cohen te Bilthoven (vcorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: i r . R. I . Seijffers. 

Mil ieu-effectrapportage regel ing lozing oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee 
(133) 

Initiatiefnemer: Minister van Econamische Zaken 

Bevoegd gezag: de Ministers van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkhuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer. 

Besluit: het stellen van nadere regelen voor de lozingen van oliehoudende mengsels vanaf mijn
bouwinstallaties op zee op grond van artikel 49a van het Mijnreglement Continentaal Plat (mrcp). 

Activiteit: Op 27 augustus 1987 is door de Minister van Economische Zaken de regel ing inzake lo
zingen van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee afgekondigd. Aanleiding voor deze 
regeling was de toename van het gebruik va- Loorspoeling op oliebasis, gepaard gaande met een toena-
.Tie van de lozing van oliehoudend boorgruis vanaf mijnbouwinstallaties. Nadat gebeleken was dat in 
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internationaal overleg in het kader van het Verdrag van Parijs geen overeenstercming kon vorden be-
reikt over stringente normen heeft de Nederlandse regering besloten voor het Néderlandse gedeelte 
van het continentaal plat nonnen vast te stel len. Deze normen betreffen zowel het type boor spoe ling 
in als het oliegehalte van het te lozen mengsel. De m.e.r.-procedure is gestart ten einde na te gaan 
of de verwachte reductie van olielozingen als gevolg van deze regeling voldoende is om de verontrei-
niging van het zeemilieu tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. 

Stand van Zaken: De m.e.r. is op 22 januari 1988 van start gegaan. Op 11 februari is een informa-
tieavond belegd. De werkgroep van de Conmissie heeft op 8 raaart 1988 geadviseerd over de richtlij-
nen. De richtlijnen zijn op 16 juni 1988 vastgesteld door een stuurgroep die in de procedure bevoegd 
gezag vertegenvroordigt en op 21 juni ter kennis gebracht van de initiatiefnemer. 
Het MER wordt eind 1989 verwacht. 

Samenstel ling werkgroep: 
dr. J.P. Boon te Den Burg (Texel) (adviseur) 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
Mr. A.H. Ulstra te Utrecht (adviseur) 
dr. H.J. Lindebocm te Den Burg 
ir. J.J. van der Vuurst de Vries, te Aerdenhout (adviseur) 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman 

Milieu-effectrapportage Storten van guid-Hollands zuiveringsslib in de Slufter (134) 

Initiatiefnemer: Gemeente Rotterdam en de directie Benedenrivierengebied van Rijkswaterstaat. 

Bevoegd gezag; Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland treden op als coordinerende instan-
tie. 

Besluiten: vergunningverleningen ingevolge de Met verontreiniging oppervlaktewateren en de Afval-
stoffenwet. 

Activate i t : Het voornemen om zuiveringsslib u i t de Provinde Zuid-Holland in de Sluf ter t e s to r t en 
i s bedoeld a l s t i jdel i jke maatresel totdat een definitieve verwijderingsmethode voor het Zuid-Hol-
landse zuiveringsslib operationeel kan vrorden gemaakt. De besluitvorming daarover wordt in het kader 
van de ops t e l l i ng van het zuiveringsslibplan voorbereid met behulp van m.e.r. De probleemstelling 
staat in het lizht van het oorspronkelijke besluit de "Grootschalige l o c a t i e voor de berging van 
baggerspecie (De Slufter)" uitsluitend t e gebruiken voor het storten van verontreinigde baggerspecie 
(102), het in voorbereiding zijnde zuiveringssl ibplan, alsmsde van een in november 1987 gesloten 
Convenant tussen de Staat der Nederlanden, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de betrokken kwa-
liteitsbeheerders. In het Convenant i s een inspanningsverplichting vastgelegd t o t het t re f fen van 
voorzieningen waardoor het storten van zuiveringsslib in de Slufter over enkele jaren weer kan war
den gestaakt. Ten einde het storten van zuiveringsslib in de Slufter mogelijk te kunnen maken dienen 
de oorspronkelijke vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren te worden gewijzigd. 
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Stand van zaken: de m.e.r.-procedure is gestart op 11 februari 1988 met de openbare bekendmaking vm 
het voomemen. De Camiissie bracht op 11 april 1988 haar advies voor richtlijnen n i t . De richtlijnen 
warden vastgesteld op 4 roai 1988. 

Samenstelling van de wsrkgroep: 
raw. ir . L.E. Duvoort-van Engers te Ansrsfoort 
nw. prof.dr. E.N.G. Joosse-van Danme te Nederhorst ten Berg 
prof.dr. J.H.J. Terwindt t e Leusden 
drs. H.G. Omrerkerk te Hmien (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage Hemweg-8 kolencentrale t e Ansterdam (135) 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en wethouders van Amsterdam. 

BevoeRd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Hinderwet, Wet inzake luchtverontreiniging, Wet geluidhin-
der en Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Activiteit: Uitbreiding van de Henwsgcentrale te Ansterdam met een kolengestookte warmte/kracht-een-
heid met <sen vennogen van 600 MW elektrisch. Cp grond van het Structuurschema e l e k t r i c i t e i t s v o o r -
ziening is in het Electriciteitsplan 1987-1996 van de N.V. SEP het besluit gencmen over een nieuwe 
koleneenheid van 600 Mtf op de Henwegcentrale, roet als tweede brandstof aardgas, die gereed dient t e 
zijn op 1 j u l i 1994. 

Stand van zaken: Op 26 juni 1987 is door Gedeputeerde Staten t .b .v . de besluitvorming over de ve r 
gunningverlening voor de Hemweg-8 de m.e.r.-procedure gestart. De werkgroep van de Comussie m.e.r. 
heeft op 21 augustus geadviseerd over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. De richtlijnen wer-
den op 25 september door bevoegd gezag vastgesteld. Op 11 mei 1988 werd het MER te zamen met de ver-
gunningaanvragen bekendgemaakt. Cp 1 jtmi van hetzelfde jaar wend een hoorzitting belegd. De Ccrnnis-
s ie bracht op 14 j u l i 1988 advies ui t aan Gedeputeerde Staten van Nbord-Holland. De strekking van 
het advies luidde dat het MER, . « t uitzondering van de koelwaterproblematiek, een goed beeld van de 
milieu-gevolgen van de bouw van de centiale geeft en daarmee een goede basis voor de besluitvorming 
vormt. 

De koelwatercapaciteit wordt in het MER berekend voor een beperkt aantal bedrijfsuren voor de gas-
gestookte Eenheid 7 en vollast voor de nieuwe kolen gestookte Eenheid 8. De vergunningaanvraag 
daarentegen i s gebaseerd op v o l l a s t voor beide eenheden. De etmaalgemiddelde warmtelozing komt 
daarmee boven de koelcapaciteit van het Noordzeekanaal u l t . Dit gecombineerd met de onzekerheid over 
de toekomstige waterverdeling over Nederland en de beschikbaarheid v*>" spui-water voor het 
Moordzeekanaal, bracht de Ccnmissie ertoe zich af te vragen of de Honwegcentrala bij vollast voor de 
Eenheden 7 en 8 wel zonder koeltoren zal kunnen draaien. 
Verder heeft de Ccnmissie kritische kanttekeningen geplaatst bij de toegepaste mijieu-technieken. De 
initiatiefnemsr, het energieproductiebedrijf l*IA, had toegezegd de eventuele milieubelasting tot het 
uiterste te zullen beperken door gebruik te gaan maken van de best bestaande technieken. De plannen 
voor de Hemweg-8 gaan echter n i e t verder dan wat op grond van wettelijke voorschriften minimaal 
vereist i s . Deze kunnen cmschrwen warden a ls de "best uitvoerbare technieken". Best bestaande tech
nieken gaan echter verder. Het zijn "die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere re-
ductie van de verontreiniging vrordt verkregen en die ir. de praktijk kunnen worden toegepast". In het 

Bij lage 6, p. 28 



MER wordt niet beargumenteerd waaroti bij de uitwerking van de voorgencmen ac t iv i te i t en zelfs bij de 
beschrijving van het meest milieuvriendelijke altematief de best bestaande technieken n ie t z i jn 
toegepast. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. i r . L.J. Brasser te De Lier 
prof. dr. L. Lijklema te Renkum 
dr. W.C. Turkenburg te Amsterdam 
ir . A. Verbeek te Ugchelen 
ir . W.J. Vervetjes te Rotterdam 
dr. H. Cohen t e Bilthoven (voorzitter) 

Secrfetaris van de werkgroep: drs. H. Huisman. 

Milieu-effectrapportage integrale afvalverwerking stadsgewast 's-Hertogenbosch (136) 

Initiatiefnemer: N.V. Verenigde NBM-bedrijven te 's-Gravenhage en wegenbouwmaatschappij J . Heijmans 
b.v. t e Rosnalen. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de waterschappen De Aa, De Denmel en De 
Maaskant. 

Besluiten: vergunningyerlening in net kader vau de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren. 

A c t i v i t e i t : Het plan behelst het opzetten van een afvalverwerkingsinstallatie voor net totale af-
valaanbod binnen het stadsgewest 's-Hertogenbosch met een capaciteit van 140.000 ton per j a a r . De 
i n s t a l l a t i e zal bestaan ui t een scheidings- en drogingsinstallatie en een verbrandingsinstallatie. 
In de s tar tnot i t ie vrordt vermeld, dat voor het stadsgewsst 's-Hertogenbosch is gekozen voor aanvoer, 
ontvangst, scheiden en drogen op één locatie en dat de verbrandingsinstallatie elders zal warden 
gesitueerd. 

Stand van zaken: Op 10 a p r i l 1987 is de m.e.r.-procedure gestart . De Ccranissie bracht op 10 juni 
1987 haar richtlijnenadvies u i t . Tijdens de opstelling van het richtlijnenadvies waren de loca t i e s 
voor de scheid ings- en drogingsinstal la t ie nog niet bekend. De Ccnroissie heeft daarcm een aantal 
algemene punten geformuleerd waaraan de beschrijving van de locaties in het MER zal raoeten voldoen. 
De r ich t l i jnen warden in november 1987 vastgesteld. Inrriddels is duidelijk gevrerden, dat de ac t iv i 
t e i t in zijn oorspronkelijke opzet cm financiSel-econcmische redenen geen doorgang kan vinden. 

Satnenstelling van de werkgroep: 
dr. i r . P.J.H. Builtjes t e Apeldoorn 
ir . H.S. Buytenhek te Deventer 
ir . E.J. Mesu te Bennekcra 
mr. dr. C.J.M.A. van Rooy te Eindhoven 
dr. E. Tellegen te Amsterdam 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks, geassisteerd door drs. J . J . Scholten. 
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Toetsingscriteriun voor de ondergrondse opberging van radio-actief afval (137) 

Initiatiefnemer: Minister van Volkshuisvesting, Ruiratelijke Ordening en Milieubeheer. 

Bevoegd gezag: Ministerraad. 

Bes lu i t : Vas t s t e l l i ng van een toetsingscriterium voor de cndergrondse opberging van radio-actief 
afval door de ministerraad net verdediging van de regeringsbeslissing in net parlement. Ten behoeve 
van deze vaststelling wordt een procedure gevolgd die sterke gelijkenis vertoont met de m.e.r.-pro
cedure net inschakeling van de Caimissie voor de m.e.r. , de Gezondheidsraad en de Centrale Raad voor 
de Milieuhygiéne voor bet uitbrengen van advies tijdens verschillende stadia van de procedure. 

Activiteit: Per brief van 11 oktober 1984 aan de Tweede Kamer heeft de minister van VRCM de ontwik-
keling van een radiolog isen toetsingscriteriun aangekondigd. De ontwikkeling daarvan was opgenomen 
in net progranma van de Studieconmissie (Geologische) Opberging t e Land (OPLA). Het t o e t s i n g s 
cr i ter ium zou behalve het v a s t s t e l l e n van cr i te r ia voor stralenbescherming normstelling ook een 
handleiding voor de methode van toetsing moeten inhouden. In het IMP Milieubeheer 1987-1991 wordt 
gesteld dat d i t toe t s ingscr i te r ium ontwikkeld mæt worden ten behoeve van toetsing van mogelijke 
plannen voor de ondergrondse opberging van radio-actief afval. De ontwikkeling van het t o e t s i n g s 
cr i ter ium door het Ministerie van VBCM vindt plaats gescheiden van het QPLA-onderzoek dat wordt ge-
f inancierd door het Ministerie van Econcmische zaken. 

Stand van zaken: De besluitvormingsprocedure ging op 15 september 1987 van s tar t met de tervisieleg-
ging van de zogenoemde Basisnotitie. Vanaf deze datum tot 26 oktober 1907 bestond gelegenheid to t 
inspraak. Op 14 en 15 oktober 1987 vonden hoorz i t t ingen p l a a t s ?.TX Utrecht , respectievelijk 
Groningen. De ccranentaren en de krit iek, die vele insprekers hebben uit(;ebracht op de onduidel i jk-
heid van de Basisnotitie hebben de minister van VRDM doen besluiten de Basisnotitie bij t e stellen, 
opnieuw openbaar te maken en te onderwerpen aan een nieuwe inspraakronde t i jdens een fase d ie zal 
worden ingelas t in de procedure. De gemaakte suggesties en het advies van de Cottmissie, dat op 12 
februari 1988 werd uitgebracht, worden betrokken bij de bi js tel l ing van de Basisnotitie. De b i j s te l -
ling zal in 1989 gereed zijn. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. F. van Dorp te Kitihof/Baden, Zwitserland (adviseur) 
prof. dr. G.B. Engelen te Hengelo (Gid.) 
i r . P. Glasbergen t e Goirle (adviseur) 
dr. R. Heremans te Vilvcorde (Belgig) (adviseur) 
i r . C.J. Huyskens t e Dcranelen (N-Br.) 
prof. dr. C.W. Stortenbeker te Arnhem 
dr. A.J. Wiggers te Leersum 
ir . P.H.J. de Wringer te Rotterdam 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. J . J . Scholten, geassisteerd door drs . M, Donker. 

Milieu-effectrapportage Aner-9 kolencentrale te Geertruidenberg (139) 

Initiatiefnemer: NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Minister van Verkeer en Walerstaat. 
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Besluit: Vergunningverlening ingev Ige de Hinderwet, Wet inzake luchtverontreiniging, Vfet geluidhin-
der en Vfet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Activiteit : De EPZ is van plan de Anercentrale te Geertruidenberg u i t te breiden met een kolenge-
stookte warmte/kracht-eenheid met een vermogen van 600 MW elektrisch en 350 MW thormisch. Op grond 
van net Structuurschema elektriciteitsvoorziening is in net Elect ici tei tsplan 1987-1996 van de N.V. 
SEP het bes lu i t genomen over een nieirve koleneenheid van 600 MW op de Amercentrale, met als tweede 
brandstof aardgas, die gereed dient te zijn op 1 j u l i 1993. 

Stand van zaken: Op 16 april 1987 is door Gedeputeerde Staten t - t V de besluitvorming over de ver-
gunningverlening voor de Aner-9 de m.e.r. procedure gestart. De werkgroep van de Comr.issie ra.e.r. 
heeft op 1 j u l i geadviseerd over de richtlijnen voor de inhoud van net MER. De richtlijnen werden op 
21 j u l i door bevoegd gezag vastgesteld. Op 12 oktober 1987 werd net MER bekendgemaakt. Na een pe
riode van t e r vis ie legging van een maand bracht de Conmissie m.e.r. op 11 december 1987 haar toets-
ingsadvies u i t . 
Volgens de Coranissie geeft net MER over net algemeen een bevredigend beeld van de milieu-gevolgen 
van net voomemen. Het altematief dat de beste bescherming aan het milieu biedt i s echter onvol-
doende uitgewerkt. 
In het MER wordt bij de beschrijving van het meest milieu-vriendelijke al tematief a l l een aangege-
ven, dat een beperking van de emiss-.e van stikstof oxiden (NO ) tot ca. 200 mg/m in de toekcmst 
haalbaar i s . De Conmissie heeft in haar advies gewszen op mogelijkheden voor verdere beperking van 
deze emissie door verschillende technieken te combineren. 
Bovendien warden in het meest milieu-vriendelijke a l t e m a t i e f geen tnogelijkheden genoemd om de 
emissie van stof en zwaveldioxiden (SO ) verder te beperken. Gezien de verwachtingswaarden voor de 
emissies, waarop de effectbeschrijvingen in het MER zijn gebaseerd, lijken verdere emissie-reducties 
ook hiervoor mogelijk. 
In het advies wordt verder gawezen op de emissies van de bestaande eenheid 8 van de Amercentrale. 
De eenheid bl i jkt sterk darinerend op de totale NO -uitworp. De Conmissie heeft het provinciale be-
stuur van Nbord-Brabant in overweging gegeven an overleg te starten met de EPZ tene inde ook bij de 
eenheid 8 deni tr i f icat ie van de rookgassen coe te passen. 
In de ontwerp-beschikkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voor wat betref t de wet 
inzake de luchtverontreiniging, de normen voor de emissie van NO en SO gesteld conform de wet in
zake het gesteide in de AMv55 " s lui t emissie-eisen s tookinstal la t ies wet inzake de Luchtveront
re iniging" (SQ„ max. .00 mg/m , NO max. 400 mg/m ). Volgens EPZ zijn er geen redenen cm af te wij -
ken van de landelijke normering. De in het toetsingsadvies van de Cownissie m.e . r . geadviseerde 
stofnorm van 20 mg/m is al in de ontwerpbeschikking opgenaren. 
In de ontwsrp-beschikking wordt vermeld dat de EPZ de toezegging heeft gedaan om op kor te termijn 
NO beperkende maatregelen bij de eenheid 8 te treffen. 
De oeschikking op de aangevraagde vergunningen zijn door het bevoegd gezag op 3 me i 1988 gepubl i -
ceerd en t e r inzage gelegd. Tegen de beschikkingen is bezwaar aangetekend door de Stichting Natuur 
en Milieu. In oktober 1988 zijn de bouwwcrkzaamheden voor eenheid 9 van de Anercentrale gestart. 

Samsnstelling van de werkgroep: 
prof. i r . L.J. Brasser te De Lier 
prof. dr. L. Lijklema te Renkum 
dr. W.C. Turkenburg te Ansterdam 
i r . A. Verbeek te Ugchelen 
i r . W.J. Vervetjes te Rotterdam 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman (in de vcoroverlegfase) en drs. R.L.J.M. Klerks ( in de 
tostsingsfase). 
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Milieu-effectrapportage provinciaal afvalstoffenplan Noord-Brabant (140) 

Initiatiefnemer: Provineiale Staten van Nbord-Brabant 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Noord-Brabant 

Besluit: vaststelling van het provinciaal afvalstoffenplan (PAP), voorover di t plan betrekking heeft 
op de roathode van definitieve verwijdering van afvalstoffen, de daarvoor te creeren voorzieningen en 
de locatie van die voorzieningen of inrichtingon 

Activi tei t : De provinde Noord-Brabant heeft in november 1983 een »erste PAP vastgesteld voor huis -
hcudelijk en daarmee gelijktijdig te verwerken afval, bedrijfsafval en bouw- en sloorafval. Dit plan 
is opgesteld voor een periode van vijf jaar . Voor de periode na 1988 wordt het provinciaa l afval-
stoffenbeleid vastgelegd in verschillende plannen. Voor de categorieén huishoudelijke afvalstoffen, 
daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en van bedrij ven afkemstige afvalstoffen, voorzover de -/erwij de
ring daarvan nie t in een afzonderlijk plan moet worden geregeld, wordt een ^lan vastgesteld, waar-
voor de procedure van m.e.r. wordt doorlopen. 

Stand van zaken: Op 19 j u n i 1987 s t a r t t e de m.e.r.-procedure. In verband met de vakantieperiode 
kreeg de Camiissie tot 1 september de t i jd om haar advies ui t t e brengen. Het advies voor r i c h t -
lijnen vrerd op 28 augustus uitgebracht. De richtl i inen werden in januari 1988 vastgesteld. 
Op 14 juni 1988 kreeg de Ccnmissie het verzoek een toetsingadvies ui t te brengen over het MER. De 
inspraakprocedure liep tot en met 9 september. Een delegatie van de Ccnmissie sprak op 31 augustus 
met de gedeputeerde voor milieuzaken over haar concept-advies, waarna werd beslotan om de toetsings-
periode voor de Conmissie te verlengen en om ten behoeve van de toetsing aanvullende informatie in 
de vorm van een Milieuparagraaf op t e stellen, die behalve aan de Conmissie ook aan a l l e inspre-
kende en adviserende personen en i n s t a n t i e s werd toegezonden. De Commissie werd verzocht cleze 
Milieuparagraaf in haar toetsing te betrekken. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
i r . D.H. Frieling t e Alroere 
i r . A. Th. ten Houten te Wageningen 
i r . W. Klein te Lochem (tijdens het vooroverleg) 
i r . E.J. Mesu te Bennekon 
dr. R. Schilt te Hilversun 
drs. J.W. Steilingwerff te Boskoop 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; drs. M. Odijk 

Milieu-effectrapportage hogesnelheidsspoorlijn Parijs-Brussel-Amsterdam (141) 

Initiatiefnemer: voor de tracé-vaststelling de Minister van Verkeer en Waterstaat; voor de Planolo-
gische Kernbeslissing (PKB) tevens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeniiig en Milieu-
beheer. 

Bevoegd gezag: de Ministerraad (voor de PKB-procedure) en de Minister van Verkeer en Waterstaat 
(voor de tracé-vaststelling). 
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Besluit; bepaling van de wenselijkheid van de aanleg van een hogesnelheidslijn (opstel len be l e id s -
voomemen PKB) en de tracé-vaststelling daarvan. 

Activiteit: voor de besluitvorming over de wenselijkheid van de aansluiting van Nederland op net net 
van Europe se hoge snelheids l i jnen zal een partiele aanvulling van het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer warden opgesteld (beleidsvoornemen voor de procedure van de PKB). Hierin zul len HSL-ver-
tindingen worden afgewogen tegen andere verbindingen en vervoerswijzen en de consequenties voor de 
bestaande infrastructuur worden belicht. Pas bij een nadere aanduiding van de t racering var de HSL 
z i jn de kosten en effecten op natuur, milieu en landschap met een zekere nauwkeurifcheid te bepalen. 
Daarctn i s gekozen voor een geccmbineerde PKB/tracé-vaststellingsprocedure. 

Stand van zaken: Op 12 juni 1987 is de m.e.r-procedure gestart. De termijn van t e r vis ie legging van 
de star tnoti t ie en de mogelijkheid hierop te reageren liep tot 1 augustus. De Cannissie bracht haar 
advies ui t op 28 augustus van hetzelfde jaar. De richtlijnen werden op 1 december 1987 vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof dr. i r . J.C. van Dam te Pijnacker 
drs. W.J. t e r Keurs t e Voorschoten 
prof. dr. i r . F.M. Maas te Breda 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw-Vennep 
ing. W. Meijnen te Utrecht 
mr. P.G.A, Noordanus te Den Haag 
prof. dr. P. Nijkamp te Leiden 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secrttaris van de werkgroep- drs. H. Huisman. 

Milieu-effectrapportaRe stormvloedkering Nieuwe Waterweg (142) 

In i t ia t ie fnemer : Ri jkswaters taat , directies Denedenrivieren en Zuid-Holland voor de Minister van 
Veikeer en Waterstaat 

Bevoegd gesag: de Minister van Verkeer en Waterstaat 

Besluit: principe-besluit over de haalbaarheid van de aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe 
Waterweg tussen Hæk van Holland en Maassluis met bij behorende werken en dijkversterking in plaats 
van verdere dijkversterking langs de benedenrivieren in Zuid-Holland. 

A c t i v i t e i t : zoeken van de beste oplossing voor de beveiliging van het benedenrivierengebied tegen 
stormvloeden. 

Stand van zaken: De s tar t van de m.e.r. is op 14 mei 1987 bekendgemaakt. De richtlijner. voor de in-
houd van het MER zijn vastgesteld op 6 j u l i 1987 nadat de Ccrrmissie op 30 juni 1987 haar advies had 
ui tgebracht . De beleidsanalyse/MEP. deel 1 is op 18 september 1987 openbaar gemaakt. De belcidsana-
lyse/MER deel 2 i s op 19 oktober 1987 ve-schenen. Tevens kwamen beschikbaar in oktober 1987 t»en rap
port met samenvattingen van de ingediende ontwerpen voor een stormvloedkering door de betrokken aan-
nemersccmbinaties en op 17 november 1987 een rapportage van de Commissie Studie Stormvloedkering 
N'euwe Waterweg. 
De beleiasanalyse/MER hebben vanaf 29 september tot en met 3 november 1987 te r vis ie gelegen. Op 19, 
20 en 22 oktober 1987 hebben voorlichtingsbijeenkcmsten plaatsgevonden in respectievelijk Rotteniam, 
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Dordrecht en Maassluis. Op 17 november 1987 heeft een openbare hoorzitting plaatsgevonden in Rotter
dam. Het toetLingsad' / ies van de Ccnmissie i s op 1 december 1987 uitgebracht. In 1988 is een prin-
cipe-besluit over de bouw van een keersluis gencmsn. Thans worden nog twee ontwerpen nader bestu-
deerd. Het definitieve besluit wordt genenen, indien het parlemsnt accoord gaat met de voorgestelde 
wijze van financiering. 

Samenstelling werkgroep: 
prof. dr. i r . J.P.TK Kalkwijk te Benthuizen 
prof. i r . H.P.S. van Lohuizen te Muiden 
i r . B.P. Radema te Rotterdam (adviseur) 
dr«=- J.A.J. Vervloet t e Bennekan 
di G. van Wirdvm t e Wijk bij Duurstede 
dr. •. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris werkgroep: i r . R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage berging afvalstoffen TDF Tiofine B.V. (143) 

Initiatiefnemer: TDF Tiofine B,V. 

Bevoegd gezag: Minister van Volkshuisvesting, Ruirotelijke Ordening en Milieubeheer 

Besluit: ontheffing ingevolge art ikel 35, eerste lid van de Wet Chemische Afvalstoffen 

A c t i v i t e i t : TDF Tiofine produceert titaandioxide, een stof die a ls wit pigment in o.a. verfstoffen 
wordt gebruikt. Op di t moment worden de grondstoffen voor de titaandioxideproduktie onts lo ten via 
het sulfaatproces. Na net besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat cm vanaf 1990 geen ver-
gunning meer te verlenen voor lczingen op het oppervlaktewater van het vloeibare afval dat b i j d i t 
sulfaatproces o n t s t a a t , heeft Tiofine besloten era over te schakelen op een ander produktieproces, 
het chlorideproces. Hieruit ontstaat vast afval dat, na een bewerking vaarbij de milieu-schadelijk-
heid wordt verkleind, gestort raoet worden gestort op land. De VRi ( • Verwerking Bedr ijfsafval stof fen 
Maasvlakte) bleek bereid cm d i t afval in haar deponie toe te laten. 

Stand van zaken: De nulieu-effectrapportage is 21 augustus 1987 gestart. De werkgroep heeft op 2? 
oktober 1987 geadviseerd over de richtlijnen. De richtlijnen zijn op 12 november 1987 vastgesteld. 
Tijdens de opstelling van het MER werd echter duidelijk, dat de voorgencmen bewerking var. het afval 
ui t het chlorideproces cm arbeidshygienische redenen n ie t of nauwelijks r ea l i s ee rbaa r zou z i jn . 
Daarom heeft TDF Tiofine gekozen voor een ånder afvalbewerkinsproces, dat zal leiden tot een andere 
cmvang en aard van de uiteindelijke afvalstrcmen. Hiervoor is geen ontheffing nodig van het s t o r t -
verbod krachtens de WCA en verval t de m.e.r.-plicht. Qtriat nog zal worden bezien, hoe Tiofine nå 
1990 haar afvalstromen verder zal kunnen saneren en cmdat onzeker i s , of bij verdere sanering wel-
licht alsnog een VCA-ontheffing nodig zal zijn, is de m.e.r.-procedure niet definitief beeindigd. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. L.A. Clarenburg te Pijnacker 
H. Compaan te 's-Gravenhage 
dr. i r . W.J. Counans te Weert (adviseur) 
i r . W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
prof, i r , M. Tels te Eindhoven 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 
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Secretaris van de werkgroep: urs. M. Odijk. 

Milieu-effectrapportage uitbreiding Natuurpark de Efteling (144) 

Initiatiefnemer: Efteling B.V. te Kaatsheuvel 

Bevoegd gezag: Genieenteraad van de gemeente Loon op Zand 

Besluit: vaststell ing van het bestenmingsplan 

Activiteit : De in i t ia t ief nemer wil het Natuurpark de Efteling uitbreiden rast ondermeer: 
• een themapark 
• verblijfsacccnmodatie zoals een camping met 750 staanplaacsen, hotelaccamodatie met 250 karaers, 

een vakantiestad met 750 recreatiewoningen en een vakantiedorp met 400 recreatiewoningen 
• een elk-weer accatmodatie (o.a. een zwemparadijs) 
• een uitgaanscentrum met o.a. horeca, detailhandel- en sportvoorzieningen. 
Piel vcirnemen kan voor een groot deel van invloed zijn op gebieden van grote natuurwetenschappelijke 
en landschappeli jke betekenis zoals de Grote Eenheid Natuurgebied (GEN) "Locnsche en Drunensche 
Duinen". 

Stand van zaken: De m.e.r. i s op 4 september 1987 gestart. Het advies over de r ichtl i jnen voor het 
MER i s door de Comnissie uitgebracht op 6 november 1987. De richtlijnen zijn vastgeste ld op 10 de
cember 1°97. Bekendmaking van het MER tezamsn met het ontwerp-bestenmingsplan was gepland in het 
najaar van 1988, maar is uitgesteld to t 1989, 

Samenstel ling werkgroep: 
A.F.H.M. Boorman te Brunssum 
i r . H.Ch.M. Heijning te Amsterdam 
dr. W. Joenje te Wageningen 
dr. ing. A. von Meier te Nieuw Vennep 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris werkgroep: G.F.W. Herngreen 

Milieu-effectrapportage locatiekeuze koienreststoffenbergine Flevocentrale (145) 

Initiatiefnemer: N.V. Elektriciteitsprodiictiemaatschappij Oost-Nederland (EPCN) t e Zwolle. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Flevoland. 

Bes lu i t : i?arti81e herziening van het Afvalstoffenplan van de provinde Flevoland om een voorziening 
mogclijk te maken voor berging van kolenreststoffen bil uitbreiding van de Flevocentrale met kolen-
gestookt vermogen. 

Activiteiti In het Elektriciteitsplan 1987-1996 is een voorlopig besluit genomen over "een koleneen-
heid van 600 MW, gereed op 1 juli 1995. Ve noodzakelijke voorbere id ingen saxten warden getroffen, 
opdat in het volgende plan def init ief kan vorden besloten deze eenheid te real iser en op hetzij de 
Flevocentrale, darnel op de locaties Maasvlakte, Aner, Borssele of Eems. " 
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In de voorbereid ingen voor de eventuele bouw van nieuw kolenvermogen op de Flevocentrale wil de N.V. 
EPON eers t de reststoffenproblematiek oplossen. Hiervoor is aanpassing van net Afvalstoffenplan van 
de provincie Flevoland noodzakelijk. Het MER zal raceten ingaan op de milieu-aspecten van de locatie-
keuze en van de uitvoeringsvarianten van een kolenreststoffenberging. 

Stand van zaken: Op 3 juni 1987 is door Gedeputeerde Staten van Flevoland de m.e . r . g e s t a r t . De 
werkgroep van de Conmissie bracht op 21 augustus 1987 haar advies voor richtlijnen u i t . De richt-
lijnen warden op 13 oktober 1987 door het bevoegd gezag vastgesteld. Fer brief van 10 november 1988 
hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de Conmissie medegedeeld dat zi j de onderhavige m.e.r.-pro
cedure niet verder vervolgen. In het Electriciteitsplan 1988-1998 zijn geen plannen opgenomen voor 
de bouw van een kolengestookte electr ici tei tscentrale in Flevoland. De intentieverklaring van Pro-
vinciale Staten to t een partiele herziening van het Afvalstoffenplan was rechtstreeks gekoppeld aan 
de realisering van een kolengestookte electr ici tei tscentrale. 

Samenstelling van de werkgreep: 
i r . W. van Duijvenbooden te Wbudenberg 
i r . H.Ch.M. Heyning te Amsterdam 
ing. L.A.B. de Jong te Boskoop 
dr. i r . C.W. Versluijs te 's-Gravenhage (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks, geassisteerd door i r . R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage provinciaal afvalstoffenplan Noord-Holland (146) 

Initiatiefnemer: Provinciale Staten van Nbord-Holland, gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Nbord-Holland, gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten 

Besluit: Vaststelling van het tweede provinciale plan voor de verwijdering van de in de provincie 
Noord-Holland vrijkomende afvalstoffen waaronder huishoudelijk afval, grof huisvuil, met dt -e stof-
fen te verwerken bedrijfsafval en het plan voor bouw- en sloopafval op grond van de Afvalstoffenwet. 

A c t i v i t e i t : De voorgenomen a c t i v i t e i t betreft de opstelling van een provinciaal afvalstoffenplan 
voor een tweede planperiode (1989-1994) voor de hierboven genoemde categor ien afvals toffen. Het 
ontwerp-afvalstoffonplan is geconcentreerd op twaaif strategische beslissingen waarin het beleid van 
dc provincie i s uitgewerkt. Het gaat daarbij o.a. am het gescheiden inzamelen van groente- , f r u i t -
en tuinafvai en compostering daarvan, het beeindigen van de afvoer naar de VAM, de bouw van ver-
brandingsinstallaties en het beperken van het storten. Voor het bouw-en sloopafval wordt het beleid 
ger ich t op het bevorderen van de gescheiden aanvoer van canponenten naar verwerkingsinrichtingen, 
het toepassen van hergebruik en een milieuhygienisch verantwoorde en doelmatige verwerking van de 
reststoffen. 

Sta.<J van zaken: De m.e.r. is op 16 j u l i 1987 gestart. De periode van inspraak l.iep t o t en met 28 
augustus 1987. Het advies van de Conmissie voor de m.e.r. werd op 9 oktober 1987 uitgebracht. De 
richtlijnen zijn op 1 maart 1988 vastgesteld. De ontwerp-plannen en het MER z i jn op 22 augustus 
1983 t e r inzage gelegd. De Ccnmissie bracht het toetsingsadvies u i t op 22 november 1988. De Ca.mis-
sie jprsekt daarin grote waardering u i t voor het gebruik van strategische beslissingen en de senat 
aan i.iformatie in het MER. De inhoud van het MER is echter niet afgestenri op de beslissingen in de 
plannen en onevenwichtig voor de verschillende milieuaspecten. Er i s bl i jkbaar geen wisselwerking 
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gewees t t u s s e n de o p s t e l l e r s van tie plannsn en van het MER. De Conmissie heeft daarcm voorgesteld 
een aanvull ing op het MER u i t t e brengen voor de besluitvorming in Provincia le Sta ten. 

Samenstelling van de werkgroep: 
d r . i r . D.E. Boas-Vedder t e Rotterdam 
prof. i r . L.J . Brasser t e De Lier 
mr. C. Lambers t e Opende 
prof. d r . i r . E.M.M.G. Niel t e Maastricht 
d r s . J.W. Stellingwerff t e Boskoop 
dr . H.E. van d j Veen t e Terwolde 
dr . H. Cohen t e Bilthoven (voorz i t t e r in de vooroverlegfase) 
i r . K.H. Veldhuis (voorz i t t e r in de toets ingsfase) 

Sec re t a r i s van de werkgroep: d r s . J . J . Scholten (vooroverlegfase), i r . R. Rense ( toe ts ingsfase) 

Mil ieu-effectrapportage rijksweg A30/recreat ieplas Maanderbroek (147) 

I n i t i a t i e f nemer: Gemeentebestuur van Ede. 

Bevoagd gezag: Besturen van de gemeenten Ede en Barneve1 . en de Minis ter ar Verkr?.- en Witerstaat 
in het geval van de besluitvorming over Rijksweg A-30; het p.aneentebestuur v'an Ed-"; in net geva l van 
de Desluitvorming over de r ec rea t i ep l a s Maanderbroek. 

Bes lu i t : 1. De v a s t s t e l l i n g van de beotenmingsplannen van de. -meen_. EUP en Barnevcld inzake de 
t r a c é - v a s t s t e l l i n g en ombouw van de bestaande SI t o t rijksweg A3°. 
2. De v a s t s t e l l i n g van het bestenmingsplan van de gemeente Ede inzake ae r ec rea t i ep l a s Maanderbroek. 

A c t i v i t e i t : De a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t twee verschiI lende i n i t i a t i e v e n d i e met e lkaar in verband 
(kunnen) staan. Het ee r s t e i n i t i a t i e f bestaat u i t a t voorgencmen aanleg van rijksweg A30 t u s s e n de 
r i jkswegen Al en A12. Deze aanleg ornvat d r i e tracé-gcdeel^en, t e weten de aans lu i t ing van de A30 op 
de Al, de baansverdubbeling en ombouw vin de huidige SI en de verbinding van de huidige SI met en de 
aans lu i t ing op de A12. Het tweede i n i t i a t i e f ge ld t de aanleg van en de bijkomende zandwinning van de 
r ec r ea t i ep l a s Maar lerbroek. De besluitvorming over beide voorgenomen a c t i v i t e i t e n i s door de g e 
meente Ede aan e lkaar gekoppeld, cmdat wordt aangencmen dat voor de aanleg van het weglichaam van de 
A30 zandwinning u ' . de r ec rea t i ep la s Maanderbroek nodig i s . In de loop van de b e s l u i t v o r m i n g s p r o -
cedure ove r b e i a e i n i t i a t i e v e n zal du ide l i jk worden in hoeverre de aanleg van de . ac rea t i ep l a s af-
hankel i jk is van de aanleg van de A30 of dat de r ec rea t i ep la s ook zou kunnen wordsn g e r e a l i s e e r d op 
grond van behæf te aan zand e lde r s . 

Stand van zaken: De bekendmakirjg van de s t a r t van deze m.e . r . voor beide a c t i v i t e i t e n vond p laa t s op 
11 november 1987. Een aanvull ing op deze publ ica t ie vond p l aa t s op 25 november 1987 mtt de medede
l ing dat de minis ter van Verkeer en Waterstaat ook a l s bevoegd gezag optreedt in de bes lu i^vu rming 
ove r de aanleg van rijksweg A-30. Chidat beide besluitvormingsprocedures p a r a l l e l aan elkaar oplop^n 
en de m.e . r . wordt uitgevoerd voor beide procedures, mæt de datun van 25 november 1987 worden r _,-
schouwd a l s de f e i t e l i j k e s ta r tda t im van deze m.e . r . 
Het advies van de Ccrrmissie voor de m.e . r . wsrd ui tgebracht op 21 j a n u a r i 1988. De v a s t s t e l l i n g van 
de r i c h t l i j n e n vcr.d p l a a t s op 22 maart 1988 door de gemesr.te Parneveld, op 31 maart 1988 door de 
gemeente Ede en op 13 ap r i l 1988 door de Minister van Verkeer en Waters taat . 

Samenstelling van de werkgroep 
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i r . W. Cramer te Woubrugge 
i r . P. de Kiewit te Soest 
i r . W.A. Oosting te Leidschendam 
i r . K.A.A. van der Spek t e Amersfoort 
prof. dr. H.A. Udo de Haes te Leiden 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgrcep: drs. M.J. Visseners. 

Milieu-effectrapportage verbranding zuiveringsslib Qrst-Brabant (1*8* 

Initiatiefnemer: Waterschappen De Aa, De Dcfrmel en De Maaskant. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en één van de drie genoemde waterschappen. 

Besluit: vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwat en de Vfet verontreiniging oppervlaktewateren. 

A c t i v i t e i t : De waterschappen overwegen voor de lange termijn over te gaan op centrale /erbranding 
van zuiveringsslib crrrlat na ca. 1992 voldoende nuttige toepassingsmogelijkheden, zoals afzet in de 
landbouw, zullen ontbreken. Een gemeenschappelijke slibverbrandingsinstaliatie wordt daartoe ontwik-
keld. Voor deze ins ta l la t ie WDrden drie raogelijke voorkeurslocaties genoeml, te vreten: 
• het bedrijventerrein ten Zuid-Oosten van Uden 
• het terrein van de rioolwaterzuivering tussen Teeffelen en Oyen (ganeente Lith) 
• het bedrijventerrein Ekkersrijt (gemeente Son en Breugel) 

Stand van zaken: De s ta r t van de m.e.r. i s op 17 j u l i 1987 bekendgemaakt. De Commissie heeft haar 
advies voor de r i c h t l i j n e n voor de inhoud van het MER uitgebracht op 29 september 1987. De r icht-
lijnen zijn vast ' '^ op 8 december 1987. Het MER is gereed en pub l i ca t i e daarvan samen met de 
vergunningaanvra, • ..rut begin 198. verwacht. 

Samenstel] ing van de wsrkgroep: 
i r . A.H. Dirkzwager te Lelystad 
ing. A.J. Dragt te Leusden 
i r . L.E. Duvoort-van Engers t e Amersfoort 
W.A.S. van Meel te Zwolle 
' irs. H.G. Ouwerkerk te Emmen (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; i r . P..I. Seijffers 

MJK'iu-effectrapportage zoutwaterlozing op de Eeros (149) [5] 

xnitiatiefn« •'••. V t. "A*K) .i ndse Gasunie. 

5 In dt vorige iaarverslagen werd di t project besproken onder de t i t e l : "Milieu-effectrapportage 
zoutwaterlozing in verband met de aanleg van cavernes voor de opslag van aardgas". Het MER werd 
echter to t de lozingen beperkt. 
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Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet verontreinigin^ oppervlaktewateren. Eventueel wordt 
ook =en onthef f ing op grond van de Natuurteschermingswet met deze MER onderbouwd, in dat geval is 
ook de Minister van T

Jandbouw en Visserij bevcogd gezag. 

A c t i v i t e i t : De Gasunie is van plan ongeveer t ien cavernec •••'.-; r de opslag van gas in een zoutkoepel 
aan te leggen. De cavernes waren oorspronkelijk gepland bi j Onstwedde, maar zul len nu naar ver -
wachting door AKZO worden aangeles>d bij Veendam. Bij de uitlcc.ing en de vulling net gas kanen grote 
hoeveelheden overtollig pekelwatbf v r i j . Dit kan oplopui tot ma-dmaal 3.000 kubieke meter per uur 
net een zoutgehalte van 300 kilogram per kubieke meter. 
Een deel van h/*t overtoil ?ge pekelwater zal door AKZO zouche.ii- in net productieproces worden ver -
werkt. M*. t overige pekelwater zal eventueel raoeten *-_.rden g'^oosd op de Eems. Hiervoor i s aen ver-
guru'.ing veieist op grond van de Wet Verontreiniging Oirtx-rvlal.tewateren (WVO). Ten behoeve van de 
fca?luit/cnning hieront.re.it wordt door de initiatiefnemti •riijwillrq ae m.e.r. -procedure gevolgd. 

Stand van zaken: De s tar t van deze m.e.r. is ro 12 augustus 1987 (en 26 aogustus 1987) bekendge-
maakt. De r ich t l i jnen zijn vastgesteld op 11 november 1987, nadat de Canmissie haar advies voor de 
richtlijnen voor de inhoud van net MER op 8 oktober 1987 had uitgebracht. Aangezien vooral vocr het 
deelaspect lozen belangrijke nadelige gevolgen voor net milieu verden verwacht, zijn geen r i c h t l i j 
nen vastgesteld voor de deelaspecten aanvoer van zoet water, het concessiegebied en net gebruik van 
de cavernes na afloop van het project. 
Het KER is op 9 november 1988 bekendgemaakt. Op 29 november 1983 vond eei. openbare h o j r z i t t i n g 
p 'aats . 

Samenstel ling van de werkgroep: 
i r . P. Glasbergen te Goirle 'adviseur) 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
dr. H.J. Lindebocm te Den Burg (Texel) 
prof. mr. D.A. Lubach te Lutjegast 
prof. dr. J.T.F. Zimnerman t e De Koog (Texel) 
drs. H.G. Ouwerkerk te Enraen (voorzitter) 

Secre ta r i s van de werkgroep: i r . R.I. Seijffers (vooroverlegfase), mr. E. van Foanalen (toetsings-
fase), geassisteerd door ir. R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage afvalverwerkingslocatie "De Marsen" (153) 

Initiatiefnemer: Samenwerkingsgebied Afvalverwijdering Regio IJsseldelta en de gemsente Zwolle 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Stater van Overijssel en het zuiveringschap West-Overijssel 

Besluit: vergunningverlening krachtens de Afvalstoffenwet en de tøet verontreiniging oppervlaktewa-
teren 

Activiteit : aanleg van een regionale afvalverwerkingslocatie voor bouw- en sloopafval, bedr i j f sa f -
valstoffen, plantsoen- en tuinafval, verontreinigde grond en zuiveringsslib. Hierbij vorden als ver-
werkingstechnieken gebruikt: 
• proceanatige verwerking van bcuw- en sloopafval; 
• cempostering van plantsoen- en tuirøf val; 
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• gecontroleerd storten van bet overige afval. 
Door hot samenwerkingsgebied is een gebied van 120 ha aangewezen waarbinnen rog een nadere plaatsbe-
paling dient plaats te vinden: ca. 50 h . mæt voor de afvalverwerking gercserveerd worden. De afval-
verwerkingslocatie dient in 1990 in gebruik te zijn. 

Stand van zaken: Gedeputeerde Staten hebben op 9 oktober 1987 de m.e.r.-procedure gestart . De Ccm-
missie bracht haar advies voor richtlijnen u i t op 4 december 1987. De richtlijnen zijn op 13 januari 
1988 vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir . J . Hæks te Wageningen 
ir . B.G. Kreiter te Putten 
i r . D.L.H. Slebos t e Baambrugge 
drs. P. Winkel te Voorschoten. 
drs. H.G. Ouwerkerk te Brmen (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage grondwaterwinning in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (154) 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Zuid-Hblland (locatiekeuze) en het Drinkwaterleidingbedrijf 
De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (vergunning-aaivraag). 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Bes lu i t : Keuze van l o c a t i e ( s ) , d iep te , omvang en fasering bij een mogelijke uitbreiding van de 
grondwaterwinning in de Alblasserwsard/Vijfheerenlanden en de verlening van een onttrekkingsvergun-
ning ingevolge de Grondwaterwet. 

Activiteit: Het provinciale beleid inzake de drink- en industriewateivoorziening is gebaseerd op het 
In tegraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (1984). Op basis hiervan is de nota 'Lange-
tenr.ijnbeleid Drink- en industri&fatervoorziening Zuid-Holland' (1985) en het Grondwa te rp Ian Zuid-
Hoiland (1986) opgesteld. Hierin is bepaald, dat grondwater in de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen en oevergrondwater langs de Lek een belangrijker rol tnoeten gaan spelen in de veiligrfteJ ling 
van de drinkwatervoorziening van Zuid-Holland als geheel. Berekend is dat tegen het jaar 2010 een 
tekort van 25 miljoen kubieke meter zal ontstaan, dat zal tnoeten worden opgevuld met de u i tbre id ing 
van de grondwaterwinning. Het onderzoek in het kader van het MER valt uiteen in twee fasen. 
' . Een globaal -egionaal onderzoek naar geschikte locaties voor de uitbreiding van de grondwaterwin

ning, met inbegrip van diepte en cmvang, door de provinde. Dit onderdeel van het onderzoek is op 
vrijwillige basis bij de m.e.r. betrokken. 

2. Een gedetailleerd onderzoek naar de geselecteerde alternatieven met het oog op de vergunningaan-
vragen door het Orinkwaterbedrijf Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Stand van zaken: Op 31 augustus 1987 is de procedure van s tar t gegaan met de te r visie legging van 
de s tar tnot i t ie . De Carmissie bracht op 30 oktober advies u i t voor de inhoud van het MER. De r ich t 
lijnen werden op 18 december 1987 door bevoegd gezag vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir . W. Cramer te Woubrugge 
ir. H. Vaessen te Zevenaar (adviseur) 
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prof. mr. J . Wessel te Noordwijk 
drs. J . Wiertz te Houten 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman. 

Milieu-effectrapportage uitbreiding stortplaats 'Meersteeg' te Geldennalsen (155) 

Initiatiefnemer: Regionale reinigingsdienst West-Betuwe 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland en net zuiveringschap Rivierenland. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en Wét verontreiniging oppervlaktewateren. 

3 
Activiteit : Uitbreiding van de stortplaats Meersteeg met een capaciteit van 2 miljoen m . De locatie 
dient voor (eventuele be- en) verwerking van huishoudelijk afval, bedrij fsafval en bouw- en sloop-
afval . De huidige s t o r t p l a a t s , inclusief een recente uitbreiding, biedt slechts ruirate tot medio 
1988. 

Stand van zaken: Op 15 oktober 1987 start ten Gedeputeerde Staten de m.e.r.-procedure. De Corrmissie 
bracht op 11 december haar advies voor richtlijn?n u i t . De r ich t l i jnen werden op 26 j anua r i 1988 
vastgesteld. 

Sarronstelling van de werkgroep: 
drs. C.J. Hemker te Amsterdam (advise ;r) 
C. van Maanen te Wormerveer (adviseur) 
i r . D.L.H. Slebos te BaamLrugge 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voor2itter). 

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

HEIP-rapport ruilverkaveling Rossun-Oost (156) 

Initiatietnemer: niet van toepassing 

Bevoegd gezag: niet van toepassing 

Activiteit : De Commissie speelt in het kader van de evaluatie van de werkingssfeer van de m.e.r. een 
rol bij de toetsing van evaluatierapporten van bepaalde landinrichtingsprojecten. Daarom zal ze in 
d ie j a a r een aantal evaluatierapporten van landinrichtingsprojecten toetsen. Het gaat cm die pro-
jecten, waarin verschii^ende soorten gebieden (grote landschapseenheden, meest waardevolle beekdalen 
en meest belangrijke weidevogelgebieden) vertegenwoordigd zijn. 
De Conmissie is gevrasgd het HELP-rapport "inhoudelijk te bezien in het licht van de criteria die 
daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden" er bij de toetsing van het HELP-rapport de werkwijze van 
de m.e.r.-procedure zoveel mogelijk te benaderen. In overleg met ie Landinr icht ingsoienst i s be-
s loten t o t een experiment bij de toetsing van het evaluatierapport van het voorontwerp-plan van de 
ruilvcrKaveling Rossum-Oost. 
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Stand van zaken: De Corrmissie heeft in net najaar van 1987 'aanbevelingen' (vgl. een richtlijnen-
advies) opgesteld voor de inhoud van net HELP-rapport, behorende b i j het vooron~tferp-plan van de 
ruilverkaveling Rossim-Oost, op basis van het schetsontwerp. 
De concept-aanbevelingen zijn op 2 februari 1988 besproken met de Landinr icht ingsdi^nst en op 16 
maart aan de directeur van de Landinrichtingsdienst aangeboden. Het voorontwerp-plan werd in septem
ber 1988 vastgesteld en in in oktober gepubliceerd jjamen met het eva lua t i e rappor t . De Conmissie 
heeft hdt HELP-rapport en bijbehorende not i t ie , opgesteld n.a.v. de aanbevel ingen van de Conrr.i'-sie, 
ontvangen op 26 oktober 1988. 
Het toetsingsadvies van de Ccrtrtussie zal januari 1989 uitgebracht worden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. i r . N. van Breemen te Wageningen 
dr. A P. Grootjans te Groningen 
prof. dr. i r . H.N. van Lier te Kesteren (tijdens het opstellen van de aanbevel ingen) 
dr. P.F.M. Opdam t e Maurik 
i r . P.'Dh. Schure t e ' s Hertogenbosch (adviseur, tijdens de toetsingsfase) 
drs. J.A.J. Vervloet t e Bennekom 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkamp, geassisteerd door drs. H. Huisiaan. 

Milieu-effectrapportage oppervlaktedelfstoffenwJLnning LJs£.>lmeer 1989-1998 (157) 

Initiatiefnemer; Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: vaststelling van de nota Oppervlaktedelfstoffenwinning wateren IJs; ?lmeergebied 1989-1998, 
wat bet ref t de aanwijzing van wingebieden en de wijze van uitvoering van de oppervlaktedelfstoffen
winning. 

A c t i v i t e i t : Het ontgrondingenbeleid voor de wateren van het Dsselmeergebied in de jaren 1989-1998 
zoals uitgewerkt in genoenrie nota is een concretisering van het l ande l i jk be le id ten aanzien van 
oppervlaktedelfstoffenwinning, zoals dat gestalte heeft gekrsgen in de ontwerpnota 'Gegrond ont-
gronden ' . 
In de wateren van het IJsselmeergebied zal het vooral gaan cm winning van ophoogzand. De maximale 
hoeveelheid die hier gewonnen zou raoeten kunnen worden is ca. 120 miljoen m" ( inc lus i e f Marker-
waard). In het MER zul len de potentiéle locaties en de uitvoeringswijzen worden vergeleken op nun 
mi 1ieu-aspecten. 

Stand van zaken: Op 14 auguscus 1987 s tar t te de m.e.r.-procedure. De werkgroep van de Ccranissie ad-
viseerde op 16 oktober 1987 over de richtlijnen voor het MER. De r icht l i jnen werden op 8 december 
1987 vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . G.J. Heij t e Driebergen 
dr. L.R. Mur t e Vinkeveen 
dr. i r . P,E. Rijtema te Wageningen 
dipl. ing. K.P. Yollmer te Bodegraven 
prof. i r . A.F. van Weele te Stolwijk 
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prof. dr. J.I.S. Zonneveld te Zeist (voorzitter). 

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

Milieu-effect rapportage regionaal aitgrond ingenplan Noordzee (158) 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, directie Noordzee 

Bevoegd gezag: Hoofddirectie van Rijkswaterstaat, namens de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besluit: aanwijzing van winplaatsen voor oppervlaktedelfstoffen. 

Activiteit; Het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (R£N) wordt opgesteld om net voorgenoæn beleid 
ten aanzien van winning van oppervlaktedelfs-offen in de Noordz"e uit te werken. In het plan zullen 
ondermeer gebieden worden aangewezen, die geschikt worden geacht voor de winning van verschillende 
oppervlaktedelfstoffen. Het MER spitst zich toe op de zandwinning. 

Stand van zaken: Op 15 september 1987 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de besluit-
vormingsprocedure gestart. De werkgroep van de Coranissie heeft op 3 december 1987 geadviseerd over 
de richtlijnen voor het MER. 
De richtlijnen werden vastgesteld op 14 januari 1988 door bevoegd gezag. 

Samenstelling van de vrerkgroep: 

dr. F. Creutzberg te Den Helder (adviseur) 
dr. P. Hagel te LJmuiden 
ir. G.J. Heij te Driebergen 
prof. dr. J.H.J. Terwindt te Leusden 
prof. ir. A.F. van Vfeele te Stolwijk. 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. J. van Belle 

Milieu-effectrapportago provinciaal afvalstoffenplan Limburg (159) 

In it iat iefnemer: Provinciale staten van Limburg 

Bevoegd gezag: Provinciale staten van Limburg 

Besluit: vaststelling van het provinciaal afvalstoffenplan (PAP), voorzover dit betrekking heeft op 
de methode van definitieve verwijdering van afvalstoffen, de daarvoor te creSren voorzieningen en de 
locatie van die voorzieningen of inrichtingen. 

Activiteit; De provincie Limburg zal het PAP opstellen voor huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde 
afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval, ziekenhuisafval, zuiveringsslib, bodemsa-
neringsspecie, baggerspecie en kolkenvuil, overschot dierlijke mest, verbrandingsresten, groenafval, 
autowrakken en klein chemisch afval. 
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stand van zaken: De m.e.r. is op 27 juni 1988 gestart. De Ccnmissie adviseerde op 26 augustus aan 
Gedeputeerde Staten over de inhoud van net op te stellen MER. Hét MER zal naar verwachting begin 
1989 gereed zijn. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. E.P.H. Best te Utrecht 
drs. J.A. van den Berg te Zeist 
i r . G. Boonzaayer t e Loon op Zand (adviseur) 
mr.dr. C.J.M.A. van Rooy te Eindhoven 
dr. A.J. Wiggers, wonende te Leersun 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisnan 

Milieu-effectrapportage waterbeheer Veerse Meer (160) 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, direct ie Zeeland voor de Minister van Verkeer en Waterstaat 

Bevoegd gezag: de Minister van Vérkeer en Waterstaat 

Besluit: besluit over de wenselijkheid to t herziening van het waterbeheer van net Veerse Meer. 

A c t i v i t e i t : Na het gereed komen van de Oosterscheldewerken zal het waterbeheer van het Veerse Meer 
definitief moeten worden geregeld. Voor d i t waterbeheer kcmen in aanmerking een groot aantal keuze-
mogelijkheden met pei lbeheers- en waterkwaliteitsrcaatregelen, zoals diverse (wisselende) peilen, 
uitwisseling/doorspoeling met water ui t de Oosterschelde of Noordzee en g e d e e l t e l i j k af leiden van 
polderwaters. Voor de beleidsanalyse ten behoeve van de def initieve keuze van het waterbeheer wordt 
een MER vervaardigd. 

Stand van zaken: De s tar t van de m.e.r. is op 5 oktotsr 1987 bekendgemaakt. De Ccrmissie heeft haar 
advies voor richtlijnen uitgebracht op 3 december 1937. De r i c h t l i j n e n z i j n vas tges te ld op 13 
jar.uari 1988. Het MER zal naar verwachting half 1989 gereed zijn. 

Samenstel ling werkgroep: 
prof. i r . C Bijkerk te Rhenen 
prof. dr. i r . J.C. van Dam te Pijnacker 
dr. W. Joenje te Wageningen 
i r . J.A.M. van der Lee te 's-Gravenhage 
prof. dr. J. Ringelberg te Putten 
prof. dr. J . I . S . Zonne eld te Ze.ist (voorzitter) 

Secretaris werkgroep: i r . L.J. Goudswaard, geassisteerd door i r . R.I. Seijffers. 

Milieu-effectranportagfc keersluis Ramspol (161) 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, directie Overijssel voor de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Bes lu i t : een (orincipe-)besluit over noodzakelijke maatregelen te r beveiliging van Nbordwest-Over-
i jssel tegen overstroningen. 

A c t i v i t e i t : Het zoeken van de beste oplossing om Nbordwest-Overijssel beter te beschermen tegen 
overstromingen met door noordwesterstormen opgestuwd water u i t het IJsselmeer in combinatie met 
grote (rivier)waterafvoeren. 
Het gaat vooral om de aanleg van één of meer keersluizen bij bijvoorbeeld Ramspol of Westerveld 
(Zwolle). De aanleg vac één of meer keersluizen zal nog gepaard moeten gaan met een aantal dijkver-
sterkingen. Ook een aiternatief dat uitsluitend ui t dijkversterkingen Lestaat wordt nog niet geheel 
u i tges lo ten . De oevers van de betreffende wateren zijn ten aanzien van natuur- en landschapswaarden 
van grote betekenis en kwetsbaar voor ingrepen. Ook het woon- en leefmilieu en de cu l t uu r h i s t o r i e 
kunnen in het geding konen. 

Stand van zaken: De star t van de m.e.r i s op 21 oktober 1937 bekendgemaakt. De Cotmissie heeft haar 
advies voor de r i c h t l i j n e n voor de Inhoud van het MER op 18 december 1987 uitgebracht. Op 6 april 
1988 verden de richtlijnen vastgesteld. Het MER werd op 28 september 1988 bekendgemaakt. De in-
spraakperiode l iep tot 11 november 1988. Op 5, 7, 10 en 13 oktober werden voorlichtingsavonden ge-
houden. Een hoorzitting werd op 14 december in Kampen gehouden. Het toe ts ingsadvies zal medio 
januari 1989 uitgebracht worden. 

Samenstelling werkgroep: 
dr. H. de Haan te Lerrmer 
prof. dr. i r . J.P.Th. Kalkwijk te Benthuizen 
drs. R.G. Mes te Utrpcht (adviseur) 
drs. J.A.J. Vervloet te Bennekom 
ir . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris werkgroep: i r . R.I. Seijffers. 

Milieu-effectrapportage stortplaats voor bouw- en slcopafval Heiloo (163) 

Initiatiefrgmer: G.P. Groot Recycling B.V. te Heiloo. 

Bevoegd gezag: Gedepateerde Staten van Noord-Holland en het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Slui-
zen in Kennemerland en West-Friesland. 

Bes lu i t : Vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet (AW) voor de aanleg en inrichting van de 
stortplaats en ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) voor d° lozing van afvalwa-
te r van de stortplaats. 

Activiteit : De firma Groot Recycling B.V. is van plan de huidige in haar beheer zijnde s t o r t p l a a t s 
voor bouw- en slcopafval af te graven, de vrijkomende bruikbare afvalbestanddelen te hergebruiken en 
het huidige terrein opnieuw in te richten en ui t te breiden voor een s c h e i d i n g s i n a t a l l a t i e voor 
bouw- en sloopafval en da stort van de niet voor hergebruik in aaimerking korende reststof fan. 
Dit betekent dat ui t reeds gestort afval bruikbare bestanddelen zullen worden teruggewonnen en dat 
in samenhang daarmee een reeds in gebruik zijnde stortplaats alsnog zal worden geisoleerd. 

Stand van zaken: De m.e.r. ging van s tar t op 3 december 1987. De Cormissie voor de m.e.r. heeft op 2 
februari J.988 haar advies voor richtlijnen uitgebracht. Db richtlijnen werden np 24 mei door bevoegd 
gezag vastgesteld. Op 6 j u l i 1988 werd het MER bekendgemaakt. Op 11 augustus henft de Cormiissie een 
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aanvulling op het MER ontvangen (zonder bekendmaking). De Ccrmissie bracht op 12 september 1988 haar 
toetsingsadvies uit . 
De Conmissie constateert in het toetsingsadvies dat het voornemen van de initiatiefnemer met een 
aantal onzekerheden is cmgeven. Dat geldt met name ten aanzien van de samenstelling van de huidige 
stortplaats en de daarmee samenhangende afzetmogelijkheden ven het af te graven materiaal. Volgens 
de Conmissie dient alsnog een aanvullende onderbouwing te worden gegeven van de raogelijke herge-
bruikspercentages, gebaseerd op huidige en (voor zover te overziene) toekorostige kwaliteitseisen 
voor nuttig toepasbare raaterialen. Bij de uitwerking van het stortplan zou hierop raceten vrorden in-
gegaan door middel van een scenario dat uitgaat van geringere hergebruiksmogelijkheden en/of een 
andere samenstelling van het af te graven raateriaal. Ten aanzien van de activiteiten en daarmee sa
menhangende milieu-effecten betreffende compostering van GFT en agrarisch af val merki: de Ccnrnis3ie 
op dat deze weliswaar in het MER worden behandeld, maar niet zijn opgenomen in de vergunningaan-
vraag. De Ccmnissie vraagt zich dan ook af ter onderbouwing van welk besluit deze infoiinatie dient, 
wel merkt de Ccnnissie op dat zonder meer storten van agrarisch afval en GFT in beginsel niet meer 
op een dergelijke stortplaats thuishoort. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. J.A. van den Berg te Zeist 
mr. C. Lameers te Opende 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; G.F.W. Herngreen (in de vooroverlegfase) en drs. R.L.J.M. Klerks (in de 
toetsingsf ase). 

Verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de golfbaan Ruigoord (164) 

Initiatiefnemer: Ansterdamse Golfclub. 

Eevoegd gezag over het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht: De Minister van Volkshuisvesting, 
Huimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbcw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de inrichting en het gebruik van de golfbaan: net bestuur van de 
gemeente Haarlenmerliede en Spaarnwoude. 

Besluit: Het a l dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten 
behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen inrichting van de golfbaan Ruigoord. Ten behoeve 
van de realisering van de golfbaan zal het bestenmingsplan "Ruigoord" van de gemeente Haarlenmerlie
de en Spaamwoude moeten vorden gewijzigd. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 18 holes golfbaan 
op een terrein van iets meer dan 50 ha in de Houtrakpolder ten noorden van het lecreatiegebied 
Spaarnwoude-Houtrak. De golfbaan i s bedoeld a l s vervanging van de huidige golfbaan van de 
Ansterdamse Golf Club te Duivendrecht. 

Stand van zaken: Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht werd op 15 oktober 1987 ingediend 
door de Amsterdamse Gol<* Club bij de minister van VRCM. Het verzoek cm ontheffing werd ter inzage 
gelegd vanaf 9 november 1987. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende één maand vanaf deze datim. 
Fer brief van 6 november 1987 verzocht de minister van VRCM made namens zijn ambtgenoot van Landbouw 
en Visserij aan de Conmissie advies uit te brengen over het ontheffingsverzoek. De Conmissie bracht 
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haar advies uit op 4 decanter 1987. Naar de mening van de Carcmissie "staat de betrekkelijke omrang 
van de milieu-gevolgen in dit geval een imilliging van net verzoek op grand van artikel Ale, eerste 
lid onder a van de Watm cm ontheffing van de m.e.r.-plicht niet op ernstige wijze in de weg". Bij de 
uitvoering en het gebruik zou wel aandacht moeten worden geschonken aan inrichtingseisen en beheers-
maatregelen. 
De minister van VRCM en de minster van Landbouw en Visserij besloten per brief van 18 januari 1988 
aan de Amsterdamse Golf Club de gevraagde ontheffing te verlenen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Bootman te Brunsson 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

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

Milieu-effect rapportage afvalverwerkingsinstaliatie /wsterdan-West (165) 

In it iat ief nemer: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ansterdam 

Bevoegd gezag : Gedeputeeide Staten van Nbord-ffolland, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gemeenteraad Ansterdan. 

Besluit: vergunningverlening ir.gevolge de Af valstoffenwet, de Vfet verontreiniging oppervlaktewa-
teren, de Wet chemische afvalstoffen en een lozingsverordening gemeenteriool. 

Activiteit: Het betreft de bouw van een afvalveruerkingsinstallatie in net westelijk havengebied van 
Amsterdam (AVI-West) voor de verwerking van afvalstoffen uit de samenwerkingsgebieden Zuid-Kennemer-
land, Waterland, Amsterdam en cmstreken en Aretel en Meerlanden. Bij de bepaling van de capaciteit 
van de installatie is uitgegaan van een prognose van de te verwerken hoeveelheden afvalstoffen van 
678.000 ton per jaar in 1993. Voor de opzet van de installatie i s gekozen voor een raodulair basis-
concept bestaande uit vier afvalverbrandingsmodules en drie huisvuilscheidingsroodules. De ingebruik-
neming van de AVI-West (1993) zal gekoppeld uorden aan de sluiting van de in 1993 afgeschreven en 
(milieu)technisch verouderde vuilverbrandingsinstallatie in Ansterdam-Noord. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is gestart op 24 december 1987. Op 3 maart 1988 bracht de Can-
missie advies uit over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. De richtlijnen werden op 12 juni 
1988 door bevoegd gezag vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. ir. P.J.H. Builtjes te Apeldoorn 
ing. L.A.B. de Jong te Boskoop 
prof. dr. L. Lijkiema te Renkun 
C. van Maanen te Wormerveer (adviseur) 
drs. A.A. Sein te Ede (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; drs. R.L.J.M. Klerks. 
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Milieu-effectrapportage golfbaan 'De Utrecht' t e Hilvarenbeek (166) 

In i t ia t ie f nemer: AMEV Levensverzekering N.V. t e Utrecht 

Bevoegd gezag: Geneenteraad Hilvarenbeek 

Bes lu i t : v a s t s t e l l i n g van het bestemningsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan en re-
creatiewoningen in het landgoed 'De Utrecht'. 

A c t i v i t e i t : Om t e kamen tot een rendabele exploitatie van het Landgoed 'De Utrecht' heeft de eige-
naar, de AMEV N.V., het voornemen een 27 hoJes golfbaan met clubhuis en een complex \an maximaal 100 
recreatiewoningen aan t e leggen in een gebied ter grootte van ongeveer 95 ha, aansJuitend aan liet 
verblijfsaccamcdatiecccnplex 'Rustoord'. Het landgoed maakt deel u i t van een grote landschapseenheid 
(GLE). 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is op 7 december 1987 gestart met de t e r v is ie legging van de 
s t a r t n o t i t i e . De Comiissie bracht op 1 februari 1988 haar advies voor de richtli jnen voor de inhoud 
van het MER u i t . Op 25 februari 1988 werden de richtlijnen conform het advies van de Catmissie door 
de Gemeenteraad van Hilvarenbeek vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boorman te Brunssum 
i r . K.A.A. van der Spek te Amersfoort 
dr. H.E. van de Veen te Terwolde 
i r . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman. 

Milieu-effectrapportage centrale slibverbranding Zutphen (167) 

Initiatiefnemer: Zuiveringsschappen Oostelijk Gelderland. West-Overijssel en de Veluwe 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland en het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland 

Besluit: vergunningen ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 

Activiteit- De Zuiveringsschappen overwegen voor de lange termijn over t e gaan op cen t ra le var-
branding v..•: zuiveringsslib omdat na ca. 1992 voldoende nuttige toepassingsmogelijkheden, zoals él~ 
zet in de landbouw, zullen ontbreken. Een gemeenschappalijke slibverbrandingsinstallatie wordt daar-
toe ontwikkeld. Voor deze i n s t a l l a t i e is de voorkeursloratie een terrein naast de rioolwaterraii-
vering van de ZOG te Zutphen. 

Stand van zaken: De m.e.r. i s gestart op 1 j u l i 1988. De Cormissie heeft haar advies voor de richt
lijnen voor de inhoud van het MER uitgebracht op 29 september 1988. Nog t i j d e n s de fase van het 
vooroverlog heeft het Zuiveringsschap De Veluwe plannen bekendgemaakt voor de oprichting van een 
"VerTech"-installatie (zie projectnr. 205) voor de verwerking van zuiveringsslib in Apeldoorn, waar-
mee de positie van deze ini t iat ief nemer bij net project Zutphen onduidelijk is geworden. 

Samenstel1ing werkgroep: 
i r . A.H. Dirkzwager te Lelystad 
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ing. A.J. Dragt te Leusden 
i r . A. Kiestra t e Boxtel (adviseur) 
dr. H. Cohen te 3ilthoven (voorzitter) 

Secretaris var, de warkgroep: drs. H. Huisnan 

Milieu-efCectrapportage golfbaan Lochem (168) 

Initiatiefnemer: Golf- en countryclub 'De Graaf scrap* 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Lochem 

Bes lu i t : va s t s t e l l i ng van net bestenmingsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan in de ge-
raeente Lochem. 

A c t i v i t e i t : De Golf- en Countryclub heeft het voorneraen een 18 holes golfbaan aan te leggen op de 
landgoederen Hameland, Het Rad en enke le aangrenzende cultuurg ronden in de gemeente Lochem: in t o -
taal ca. 80 ha. Het gebied rnaakt deel u i t van een grote landschapseenheid (GLE). 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure i s gestart op 30 december 1987 met de openbare bekendmaking van 
het voornemen door de gemeente Lochem. De Coromissie haeft op 26 februari 1988 haar advies voor 
richtlijnen uitgebracht. De richtlijnen werden op 1 maart 1988 vastgesteld door bevoegd gezag. 
Het MER werd op 8 september 1988 bekendgeraaakt. De openbare zit t ing vond plaats op 4 oktober 1988. 
Op 11 november 1988 heeft de Conmissie het toetsingsadvies ui tgebracht . Uit d i t advies komt naar 
voren, d?*" de p r e s e n t a t i e van de geg^vens in het MER goed is , maar dat het MER onvoldoende onder-
bouwing geeft aan de voorgenomen activir.eit. De beschrijving van de voorgenomen act iv i te i t i s rede-
l i j k gedetailleerd. De compenserende maatragelen, vcoral wat betreft de bosaanplant worden te opt i
mist isch beschreven. 
De beschri jving van de a l t e rna t i even , met nane de inrichtingsalternatieven en het meest-milif.u-
vriendelijke alternatief moeten echter nader worden uitgewerkt. Een dergeli jke uitwexking zal iog 
warden opgesteld door het bevoegde gezag. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssum 
prof. i r . C. Bijkerk te Rhenen 
dr. i r . A.J. Flach te Overveen 
i r . X.A.A. van der Spek t e Amersfoort 
dr, F.P.C.L. Tonnaer te Thorn (in de toetsingsfase) 
i r A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
drs. H.G. Ouwerkerk t e Emuen (voorzitter) 

Secretaris van de wsrkgroep: drs. M. Buitenkamp. 

Milieu-effectrapportage afvalverwerkingslocatie ARCG/Mesterkwartier (169) 

In i t iat ief nemer: Bestuur van de gemeenschappelijke regel ing Afvalverwijderirg Regio C^ntraal 
Groningen. 
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Bevoegd gezag: Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal 
Groningen. 

Besluit: De aanwijzing van een locatie voor net gecontroleerd s to i ten van bedrijfsafvalstoffen, 
bouw- en sloopafval, zuiveringsslib en verontreinigde grond voor de regio's Centraal Groningen en 
Vtesterkwartier als uitwerking van net Iweede Afvalstoffenplan van de provincie Groningen. De infor-
roatie in net milieu-effectrapport (MER) zal tevens al zoveel mogelijk worden gericht op de besluit-
vorming over de vergunningsverlening in net kader van de Afvalstoffenwet en de wet verontreiniging 
oppervlaktewateren. 

Activiteit: De (keuze van een locatie voor de) verwerking van ca. 100.000 ton van bepaalde afval-
stoffen per jaar binnen de grenzen van de huidige samenwerkingsgebieden Centraal Groningen en 
Vfesterkwartier voor een periode van ca. 15 jaar, waarbij het t e verwerken afval zal bestaan ui t 
bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, zuiveringsslib en verontreinigde grond. 

Stand van zaken: Gp 3 februari 1988 is de m.e.r. gestart. De werkgroep van de Caimissie bracht op 31 
inaart 1988 haar advies voor richtlijnen uit. De richtlijnen werden op 29 juni 1988 door het bevoegde 
gezag vastgesteld. 

Sananstelling van de werkgroep: 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
drs. E. Rcroijn te Oosterbeek 
drs. J.H. Smitt« ^rg te Imsum 
prof. dr. J.I .S. Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks, geassisteerd door drs. M. Odijk. 

Milieu-effectrapportage westrandweg en hoofdwegennet regio Schiphol (170) 

In it iat ie f nemer: Directie Noord-Holland van Rijkswatcrstaat 

Bevoegd pezag: Minister van Verkeer en Waterst<i3t 

Besluit: vaststelling van de trace's van de westrandweg en het hoofdwegennet regio Schiphol. 

Activiteit: Cm de reeds bestaande en de nog te verwachten overbelasting van het huidige wegennet 
tegen te gaan, bestaat net voornemen ten vesten (westrandweg) en ten zuiden van Ansterdam (de Schip-
holweg) twee nieuwe wegen aan te leggen. De twee geplande wegen zijn nog niet in het Structuurschsna 
Verkeer en Vervoer opgenomen, maar de part ie le herziening van het SW is in behandeling bij de 
IVeede Kaner. 

Stand van zaken: De m.e.r. is op 10 maart 1988 gestart net de openbare bekendmaking van het voome-
men. De Caimissie heeft op 9 mei 1988 advies uitgebracht over de richtlijnen voor de inhoud van het 
MER. Vanwege de grote onder linge samenhang tussen de twee trace's, zijn de be ide projecten gezamen-
lijk door de Caimissie behandeld. De richtlijnen werden op 10 juni 1988 door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat vastgesteld. 

Samenstalling van de werkgroep: 
ir. B.N. de Roning te Rhoon 
dr. ing. A. von Meier te Kieuw Vennep 
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ing. W. Meijnen te Utrecht 
dipl.ing. K.P. Vollmer te Bodegraven 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: rar. H. Koldewee 

Mil ieu-ef f ectrapportage stadsgewestpark Noorddijk (172) 

Initiatiefnemer: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Groningen, Beduin en Ten 
Boer 

Bevoegd gezag: Ganeenteraden van Groningen en Bedim 

Bes lu i t : de vas ts te l l ing van net bestemmingsplan van de gemeente Groningen en de wijziging van net 
besteraningsplan van de gemeente Bedum ten behoeve van de real isa t ie van net Stadsgewestpark Noord
dijk. 

Activitei t : Ter voorziening in de behæfte aan recreatieve voorzieningen in het noordoostelijk deel 
van de stad Groningen en in de daaraan grenzende delen van de geroeenten Ten boer en verdere cmgeving 
wordt een stadsgewestpark aangelegd. Het stadsgewestpark beslaat ongeveer een oppervlakte van 1200 
ha en voorziet in de aanleg van een centrungebied voor intensieve recreatie, de aanleg van bosge-
bieden ten behoeve van recreatie en houtproductie en in mcgelijkheden voor f ie t s - en kanorecreatie. 

Stand van zaken: De m.e.r. i s gastart op 30 maart 1988. De inspraakperiode liep tot 31 raei 1988. De 
Ccmuissie bracht haar richtlijnen u i t op 27 mei 1988. 

Samsnstelling van de wgrkgroep: 
A.P.H.M. Boomian te Brunssum 
dr. i r . A.J. Flach te Overveen 
drs. G.M.R.A. van Oort te 7eist 
dr. H.E. van de Veen te Terwolde 
prof.dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris var de verkgroep; mr. H. Koldewee 

Milieu-effectrapportage Polypropeenfabriek DSM Geleen (173) 

Initiatiefneny.r: DSM 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg 

Bes lu i t ; vergunningverlening ingevolge de Vfet inzake de Luchtverontreiniging, de Vfet geluidhinder 
en de Hinderwet. 

Activiteit : De bestaande polypropeenfabriek t e Geleen zal worden uitgebreid van l/iO.OOO ton per jaar 
naar 280.000 ton per jaar. Dit betekent een uitbreiding met een tweede produktiestraat waarbij het 
gemodif iceerde slurry-proces zal WDrden toegepast. DSM beoogt daarmee het aandeel van de markt van 
"specialties" en de continuinteit van levering te vergroten. 
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Stand van zaken: De m.e . r . i s ge s t a r t op 12 februari 1988. De inspraakperiode liep tot 25 maart 
1988. De Carmissie bracht haar advies voor richtlijnen ui t op 12 april 1988. De richii l i jnen werden 
vastgeste ld in mei 1988. Op 24 oktober 1988 werd net MER bekendgemaakt. De inspraakperiode liep tot 
24 november, de hoor2itting werd gehouden op 9 november. Op 14 december 1988 bracht de Canrussie net 
toets ingsadvies u i t . Daarin concludeert zij dat net MER een goed beeld geeft van de milieugevolgen 
van de voorgenomsn ac t iv i te i t , net uitzondering van geluidsaspecten en bepaalde emissiepunten naar 
de lucht bi j het ireest-milieuvriendelijke alternatief. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ing. W.G. Been te Schiedam (adviseur) 
ing. A.J. Dragt te Leusden 
dr. ing A. von Meier te Nieuw Vennep 
dr. R. Schilt te Hilversum 
ir . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: i r . R.I. Seijffers 

HELP-rapport ruilverkaveling Baarderadeel (174) 

Initiatiefnemer: niet van toepassing 

Bevoegd gezag: niet van toepassing 

Activiteit: De Catmissie speelt in het kader van de evaluatie van de werkingssfeer van de m.e.r. een 
rol b i j de toets ing van evaluatierapporten van bepaalde landinrichtingsprojecten. Daarcm zal ze in 
drie jaar een aantal evaluatierapporten van landinr ich t ingspro jec ten toe tsen . Het gaat om die 
landinrichtingsprojecten, waar grote landschapseenheden of meest waardevolle beekdalen of meest be-
langrijke weidevogelgebieden deel van ui t maken. 
De Comnissie i s gevraagd het HELP-rapport "inhoudelijk te bezien in het licht van de criteria die 
daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden" en bij de toetsing van het HELP-rapport de werkwijze van 
de m.e . r . -procedure zoveel mogelijk te benåde ren. In overleg met de Landinrichtingsdienst is be-
sloten aanbevelingen (veigelijk richtlijnen-advies) voor de inhoud van het evaluatierappcrt van het 
voorontwerp-plan van de ruilverkaveling Baarderadeel op te s tel len. Bij het op t e stellen evaluatie-
rapport zal de L&Tdinrichtingsdienst rekening houden met deze aanbevelingen. 

Stand van zaken: De Commissie H^eft in het voorjaar 1988 concept-aanbevelingcn opgesteld voor de 
inhoud van het HELP-rapport, behorende bij het voorontwerp-plan van de ruilverkaveling Baarderadeel. 
De concept-aanbevelingen z i jn op 30 mei 1988 besproken met de Landinrichtingsdienst. De Landin
richtingsdienst verwacht in het voorjaar 1989 het voorontwerp-plan gereed t e heben en het b i jbe-
horende HELP-rapport aan de Catmissie ter toetsing voor te kunnen leggen. 

Samenstelling van de werkgroep; 
i r . W. Cramer te Vfoubrugge 
i r . A.J. van Dijk te Uffelte (adviseur) 
ir . P.T. Schure te Den Bosch (adviseur) 
ir . J.A. Lorzing te Rhenen (adviseur) 
ar. J.Th. de anidt t e Egmond aan Zee 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkamp 
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Verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. N.A.M. injectie van afvalwater in het 
Schooneheek olieveld via Meetsation XVIII (175) 

Initiatiefnaner: Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen 

Bevoegd gezag voor het verzoek om ontheffing van de m.e.r .- plicht: De Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visseri j . 

Bevoegd gezag bij het besluit over de vergunningverlening in het kader van de Afvalstoffenwet: Gede-
puteerde Staten van de provineie Drenthe 

Bes lu i t : Het a l dan n ie t verlenen van een ontheffing van de plicht to t uitvoering van m.e.r. ten 
behoeve van de besluitvoiming in het kader van de Afvalstoffenwet 

Activitei t : De voorgenomen ac t iv i te i t betreft het in de diepe bodem brengen van proceswater, vri jge-
kemen bij de gaswinning en de gaszuivering. Het water is afkorastig u i t verschi l lende gasvelden in 
Twente en Zuid-Oost-Drenthe en voor een klein gedeelte (naar schatting 1 I ) u i t de gasontzwavelings-
insta l la t ie in Bimen. Het water wordt in het olieveld Schoonebeek ge'injecteerd v ia het bui ten ge-
bruik zijnde Meetstation XVTJI. 

Stand van zaken: Het verzoek era ontheffing van de m.e . r . -p l i ch t werd t e r inzage gelegd vanaf 25 
januar i 1988. Er was gelegenheid to t inspraak gedurende 1 maand. Per brief van 19 januar i 1988 ver-
zocht de Minister van VRCM mede naraens zijn ambtgenoot van landbouw en Vi s se r i j aan de Commissie 
advies u i t te brengen over d i t ontheff ingsverzoek. 
De Ccnmissie bracht haar advies u i t op 2 maart 1988. In eerste instant ie bleek er b i j de Commissie 
een aan*;al cruciale vragen t e bestaan over de samenstellijig van het water, over de mogelijkheid dat 
net afvalwater met zoet grondwater in contact zou kemen en c e r de wijze waarop het injectie-proces 
gecontroleerd zou warden. De N.A.M. heeft nog tijdens de procedure (schrifteli jk) aanvullende infor-
matie verstrekt, waardoor de Ccranissie uiteindelijk tot de concljsie kwam, dat " de gevolgen van de 
voorgenomen activiteit niet zozeer nadelig kunnen zijn, dat er reden zal zijn an negatief te rea
geren op de onthetingsaanvraag ". 
De Minister van VROM en de Minister van Landbouw en Visserij besloten per brief van 21 maart 1988 
aan de N.A.M. de gevraagde ontheffing te verlenen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
ing. J .L.J , van Es t e ' s Gravenhage 
dr. J . Th. de Smidt t e Egmond aan Zee 
mr. P.J. Verdam te Bilthoven 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: mr. H. Koidewee 

Mi lieu-effect rapportage afvalvenrijdering Zuid-Oost Brabant (176) 

Init iatiefnemsr: Stuurgroep toekemstige afvalverwerking Zuid-Oost Brabant, (STAZOB), namens de drie 
deelnemende gewesten. 
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Bevoegd gezag: Intergewesteli jk overleg Zuid-Oost Brabant (IOZQB), namens de drie deelnemende ge-
westen: het Samenwerkingsverband Agglcmeratie Eindhoven, het Streekorgaan Gewest Helmond en het 
Streekorgaan Kempenland. 

Besluit; vaststell ing van een regionaal afvalverwerkingsplan (regeling a l s bedc^ld in a r t i k e l 16 
Afvalstoffenwet), i . e . de systeemkeuze en de locatie-keuze voor een scheidings- annex verbrandings-
instal la t ie en een stortplaats. 

A c t i v i t e i t : Door de Samenwerkingsgebieden in Zuid-Oost Brabant dient op basis van list provinciale 
afvalstoffenplan binnen een jaar na vaststelling van het PAP I I , voor de categorieen huishoudelijke 
en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen een uitwerkingsplan te worden opgesteld. Het PAP I I gaat er 
van u i t dat in Z-0 Brabunt de verbranding plaats vindt voor de "cluster Oost", omfattende de Saraen-
werkingsverbanden (SWV'en) Eindhoven-Kenpenland, Helmond, 's-Hertogenbosch en mogelijk ook Noord-
Oost Brabant. In discussie is de mogeiijke verwerking van afval u i t Noord Limburg. De hoeveelheid te 
verwerken afval wordt in het laatste geval twee en een half keer zo t .o .v . de s i tuat ie waarbij afval 
alleen ui t het gebied van de IOZ0B zelf zou worden verwerkt. Het MER dient vooral t e r ondersteuning 
van de locatiekeuze voor een grote verwerkingsinstallatie en een afvalstortplaats. 

Stand van zaken: De m.e.r. i s op 7 maart 1988 gestart. De Commissie adviseerde op 6 mei aan het 
In tergeweste l i jk Ovsrleg over de inhoud van het op te stel len MER. Op 24 juni heeft het IOZOB de 
richtlijnen vastgesteld. Het MER zal naar verwachting begin 1989 gereed zijn. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
d r . i r . J . Hæks te Wageningen 
i r . W. Klein te Lochem 
i r . B.G. Kreiter t e Putten 
mr. C. Larnbers te Opende 
i r . P.H.J. de Wringer te Rotterdam 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Buisman 

Milieu-effectrapportage stortplaats reglo Arnhem (177) 

Initiatiefnemers: Putman Holding B.V. t e Duiven, Spitiæn Holding B.V. te Fenkum, gemeente Arnhem en 
het samenwerkingsverband Regio Arnhem. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland en het zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. 

Besluit: Vérgunningverlening krachtens de Afvalstoffenwet en Vfet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Activiteit: Aanleg van een regionale afvalverwerkingslocatie voor niet her te gebruiken, n i e t -ve r -
brandbare afvals toffen en niet het her t e gebruiken residu van de afvalverbrandingsinstallatie te 
Duiven. 
In het tweede Afvalstoffenplan van de provineie Gelderland wordt vermeld dat v66r 1990 een ver-
vangende, regionale stortplaats (Velpenbroek te Arnhem of een andere door het samenwerkingsverband 
aan te geven locatie) beschikbaar zal moeten zijn. 

Stand van zaken: Op 24 maart 1988 werd door Gedeputeerde Staten van Gelderland de m.e . r . -procedure 
g e s t a r t op verzoek van Putman Holding B.V. Tijdens het vooroverleg zijn initiatieven aangemeld van 
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Spitman Holding B.V. en de gemeente Arnhem voor realisering van een stortplaats op andere locaties. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben verklaard dat slccnts één van de hiervoor genoemde initia-
tieven kan leiden tot een nieuwe regionale stortplaats. Daartoe zou één ro.e.r.-procedure gevolgd 
worden. 
Op 24 raei 1988 bracht de werkgroep van de Ccranissie, op verzoek van Gedeputeerde Staten, één geinte-
greerd advies voor richtlijnen uit voor de door de initiatiefnoners op te stellen milieu-effectrap-
porten over de aangemelde locaties. 
Op 12 augustus 1988 ward door Gedeputeerde Staten de m.e.r.-procedure gestart voor de overige aange
melde initiatieven (van Spitman Holding BV., de gemeente Arnhem en de Regio Arnhem). Inmiddels had 
ook het samenwerkingsverband Regio Arnhem zijn voomemen bekendgeroaakt tot realisering van een 
stortplaats op ds locatie Zwsekhorst te Zevenaar. 
Op 5 oktober 1988 bracht de werkgroep van de Ccranissie op verzoek van Gedeputeerde Staten een aan-
vullend advies voor richtlijnen uit. 
In haar aanvullend advies heeft de Caimissie tevens aandacht besteed aan het voomemen van de ge
meente Arnhem voor de realisering van een tijdelijke opslagplaats voor verontreinigde grond en een 
tijdelijke deponie voor verontreinigde baggerspecie op de locatie Koningspleij-Noord te Arnhem. 
De richtlijnen ten behoeve van het door respectievelijk Putman Holding BV., Spitman Holding BV., het 
college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem en de Regio Arnhem op te stellen MS*, zijn op 1 
november door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben één set van 
richtlijnen opgesteld, met deelopdrachten voor de verschillende initiatiefnemers. 

Samenstelling van de werkgroep: 
W.A.S. van Meel te Zwolle 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
ir. J.H.G. Verhagen te Wageningen 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; drs. R.L.J.M. Klerks 

Verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de golfbaan Crcmstrijen (178) 

Initiatiefnemer: Ambachtsheerlijkheid Crcmstrijen 

Bevoegd gezag over het verzoek cm ontheffing van de m.e.r.-plicht: De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbcuw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de inrichting en het gebruik van de golfbaan: het bestuur van de 
gemeente Crcmstrijen. 

Besluit: Het al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten 
behoeve van de besluitvorming over de voorgencmen inrichting van de golfbaan Crcmstrijen. Ten behoe
ve van de realisering van de golfbaan zal een bestenmingsplan moeten warden opgesteld. 

Activiteit: De voorgencmen activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 27 holes golfbaan 
op een terre in van circa 70 ha in de Westerse polder in de gemeente Crcmstrijen. 

Stand van zaken: Het verzoek an ontheffing van de m.e.r.-plicht werd ingediend door de Ambachtsheer
lijkheid Crcmstrijen bij de Minister van VRCM. Het verzoek om ontheffing werd ter inzage gelegd 
vanaf 18 februar! 1988. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende één maand vanaf deze datun. 

Bij lage 6, p. 55 



Per brief van 16 februari 1988 verzocht de minister van VRCM mede narrens zijn ambtgenoot van Land-
bouw en Vis se r i j aan de Ccrrmissie advies u i t te brengen over het ontheffingsverzoek. De Ccmnissie 
bracht haar advies u i t op 16 maart 1988. De bij het ontheff ingsverzoek aangeleverde informatie l i e t 
in e e r s t e i n s t a n t i e nog teveel vragen bestaan, om een advies over de ontheffing te kunnen geven. 
Tijdens het locatiebezoek en door schrifteli jk aanvullende informatie aan te leveren werd deze t e -
kortkoraing opgeheven. De Ccctmissie was tenslotte van mening, dat "er geen belangrijke nadelige ge-
volgen voor het milieu te verwachten zijn en dat er dus geen belangrijke bezwaren bestaan tegen het 
verlenen van een ontheff ing van m.e.r.-plicht op basis van artikel Ale, eerste lid onder a van de 
Vabm". Bij de uitvoering en het gebruik zou wel aandacht moeten worden geschonken aan milieube-
schermende inrichtingsmaatregelen ea milieu-vriendelijke beheersrruatregelen. 
De minister van VRCM en de minster van Landbouw en Visserij besloten bij brief van 7 april 1988 aan 
de Atibachtsheerlijkheid Crcmstrijen de gevraagde ontheff ing te verlenen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. R.H.D. Lambeck te Kapelle 
i r . A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep; drs. M. Buitenkamp 

Milieu-«f fectrapportage uitbreiding stortplaats Velsen (179) 

Initiatiefnemer: Hoofd-ingenieur directeur provinciale waterstaat Noord-Holland 

Bevoegd gezag: Gedeptiteerde Staten van Noord-Holland en Rijkswaterstaat, directie Nbord-Holland. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Activiteit : De regionale grofvuilstortplaats Velsen wordt uitgebreid met een stortoppervlakte van ca 
8 ha tot een totaal van ca 33 ha. De huidige s tor t zal medio 1990 vol zijn. Deze uitbreiding i s be-
doeld voor grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval waaronder zuiveringsslib, 
reststoffen van afvalverbrandirgsinstallaties en licht verontreir.igde grond. 

Stand van zaken: De s ta r t van de m.e.r. is op 31 maart 1988 bekendgemaakt. De Ccnmissie werd op 12 
april 1988 verzocht advies u i t te brengen. Het richtlijnen advies van de Ccnmissie werd ui tgebracht 
op U mei 1988. Op 5 j u l i heeft het bevoegd gezag de richtlijnen vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . G.J. Heij te Driebergen 
ing. J.A. Mertens te Tilburg 
i r . T. Teeuwen te Amersfoort 
i r . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkamp 

Milieu-effectrapportage "Neeltje Jans" (180) 
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Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere, in afwachting van de 
oprichting van cie Beheers N.V. Nseltje Jans door de gemeente Veere en de Prcvincie Zeeland. 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Veere 

Besluit: vaststelling van een besterrmingsplan ten behoeve van de aanleg van toeristische en recrea-
tieve voorzieningen op "Neeltje Jans". 

Activiteit: De initiatiefnemer heeft net voornemen het voormalige werkeiland Neeltje Jans in te 
richten, zodanig dat bestaande en potentiele waarden van net e i land niet worden aangetast, terwijl 
toch het maatschappelijk renderaent, o.a. in de vorm van aanleg van recreatieve voorzieningen, opti-
maal wordt benut. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is gestart op 29 juli 1988 met de openbare bekendmaking van het 
voornemen. De Conmissie bracht op 14 september 1988 haar advies voor richtlijnen uit. De richtlijnen 
werden op 26 oktober 1988 vastgesteld door bevoegd gezag. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssun 
drs. R.H.D. Lambeck te Kapelle 
prof.dr. ir. F.M. Maas te Breda 
prof. i r . H. Wiggerts t e Delft 
i r . K.H. Veldliuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de vasrkgroep: drs. M. Buitenkamp 

Milieu-effectrapportage inzake het plan voor de verwijdering van zuiveringsslib c.a. en baggerspeeie 

ffeord-Holland (181) 

Initiatiefnemer: Gedeputeerd Staten van Noord-Holland 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van Nbord-Holland 

Besluit: vaststelling van het eerste plan voor de verwijdering van zuiveringssl ib (aismede r i o o l -
s l ib , kolkenafval en s l ib dat vrijkcmt bij de zuivering van drinkwater) en baggerspeeie. 

Activi tei t : Doel van het plan is een integrale beleidvisie te geven met betrekking to t de verwijde
ring van bovengenoemde soorten s l ib en van baggerspeeie. Dit eerste plan is gericht op de jaren 1990 
tot 1995. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is van s tar t gegaan op 19 me i 1988 met de openbare bekendmakirit, 
van het voornemen in de Staatscourant. De Conmissie bracht op 15 j u l i 1988 h ta r advies voor de 
r i c h t l i j n e n u i t . De r i c h t l i j n e n werden in september 1988 vastgesteld. Als bouvstenen voor de te 
ontvikkelen beleidsalternatieven voor de verwerking van zuiveringsslib c.a. in de provinci« kernen in 
aanmerking de volgende methoden: beperking van de hoeveelheid en verbetering var. de kwaiiteit van 
het s l ib , stabiliserer, en ontwateren, nuttig gebruik in de landbouw en verwerking t o t zwarte grond 
en compost, verbranden en gecontroleerd storten. Voor baggerspeeie wordt gedacht aan mogelijkheden 
zoals het ver'oeteren van de kwaiiteit, ontwateren en drogen, re in ig ing en/of scheiding, nu t t ig 
gebruik a l s ophoog- en aanvuigrond, storten in oppervlaktewateren, t i jdel i jke opslag en storten op 
land. 
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Samenstelling van de werkgroep: 
nw. i r . L.E. Duvoort-van Engers te Amersfoort 
prof d r . i r . F.A.M. de Haan te Wageningen 
ir . A. Kiestra te Boxtel (adviseur) 
d r . i r . J . Leentvaar te Lelystad 
drs. T.E. Pu'.ster t e Haren 
drs. H.G. (Xwerkerk te Bimen (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage afvalveiWBrkingsinrichting Zuid-Holland Mest (182) 

Initiatiefnemer: Gemeenten 's Gravenhage, Leidschendam, de gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden 
en Gnstreken en Zoetermeer 

Bevoegd gezag : Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en net Hoogheemraadschap van Belf land of van 
Schieland, afhankelijk van de te kiezen locatie. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenmiet en de Wet verontreir.iging oppervlaktewa-
teren. 

Activiteit : Het betreft de bouw van een afvalverwerkingsinrichting in de regio Zuid-Holland Vfest ter 
vervanging van de i n s t a l l a t i e s in Leiden, ' s Gravenhage en Zoetermeer. Als belangrijkste ver-
werkingsmethode is verbranding van afval gekozen. De c a p a c i t e i t van de i n s t a l l a t i e zal rond de 
500.000 t / j huishoudelijk afval en een deel van het bedrijfsafval bedragen. 
Het MiR wsrdt ook ge'oruikt voor de locatiekeuze, waarbij zowel de locatie Dwarstocht-Oost (Zoeter
meer) a ls Ypenburg (Leidschendam) bestudeerd warden. 

Stand van zaken: De ra.e.r.-procedure i s gestart op 7 april 1988. Op 6 juni 1988 heeft de Commissie 
advies uitgebracht over de richtlijnen voor de inhoui van het MER. De richtlijnen zijn in j u l i 1988 
vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. E.H. Adema te Doorwerth 
i r . G. Boonzaayer te Loon op Zand (adviseur) 
C. van Maanen te Wormerveer (adviseur) 
prof. i r . H. Peters te Hengelo 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkarp 

Milieu-effeetrapportage Vfegverbinding Zutphen-Deventer-Raalte (183) 

Initiatiefnemer: Directie Overijssel en directie Gelderland van Rijkswaterstaat voor de Minister van 
Verkeer en Waterstaat 

Bevoegd gezag: de Minister van Verkeer en Waterstaat 
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Besluit: besiissing over de wenselijkheid van de aanleg van wegverbinding Zutphen-Deventer-Raalte 
(rijksweg 48) en de vaststelling van de projectnota. 

Activitei t : Het betreft de aanleg van net gedeeite van rijksweg 48 tussen Zutphen-Deventer-Raalte. 
In het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1981 en in het Rijkswegenplan 1984 is rijksweg 48 opgeno-
raen als onderdeel van het hoofdwegennet. 

Stand van zaken: De m.e.r. i s op 18 apri l 1988 gestart raet een Raad van de Waterstaat procedure. De 
periode van inspraak l iep tot 18 mei 1988. Het advies van de Camrissie werd uitgebracht op 17 j u n i 
1988. De richtlijnen voor het op te stel len MER werden vastgesteld op 18 j u l i 1988. 

Samenstelling van de werkgroep; 
i r . J.A. Lorzing t e Rhenen (adviseur) 
dr. ing. A. von Meier t e Nieuw-Vennep 
i r . P.G. Meijer te Vught (adviseur) 
drs. M.J.S.M. Reijnen t e Buurmalsen (adviseur) 
prof. i r . J . VoLnnller te Driebergen 
drs. H.G. Ouwerkerk te Ormen (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman 

Milieu-effectrapportage afvalberging Lickebaert (184) 

Initiatiefnemer: Recreatieschap Midden-Delfland '•• 
* 

Bevoegd gezag; Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewate-
ren. 

Activiteit: Het realiseren van afvalberging voor niet verbrandbaar en niet nuttig toepasbaar bouw-
en sloopafval en daannee gelijktijdig te verwerken, in milieuhygiénisch opzicht vergelijkbare, (be-
drijfs)afvalstoffen op de locatie Lickebaert te Vlaardingen. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure startte op 12 april 1988 mat de openbare bekendmaking van het 
voornemen in de Staatscourant. De Ccnmissie bracht op 7 juni 1988 haar advies voor de richtlijnen 
uit. De richtlijnen werden vastgesteld in juli 1988. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. W. Van Duijvenbooden te Vfoudenberg 
ing. W. Meijnen te Utrecht 
prof. dr. ir. E.M.M.G. Niel te Maastricht 
dr. J.Th. de Smidt te Egmond aan Zee 
drs. S.P. Tjallingii te Gouda 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir. R. I. Seijffers 
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Milieu-effectrapportage inzake het plan voor de verwijdering van zuiveringsslib Flevoland (185) 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bevoegd gezag: Provineiale Staten van Flevoland 

Besluit: vaststelling van net plan voor de verwijdering van zuiveringsslib 

Activiteit: Het plan dient een integrale beleidsvisie te geven op de verwijdering van zuiveringsslib 

in Flevoland en heeft betrekking op de periode 1988-1992. 

Stand van zaken: De ra.e.r.-procedure startte op 14 april 1988 met de openbare bekendmaking van het 
voornemen in de Staatscourant. De Carmissie bracht op 10 juni 1988 haar advies voor de richtlijnen 
uit. Op 9 augustus werden de richtlijnen conform het advies van de Coranissie vantgesteld. In het MER 
zullen de volgende bouwstenen over de te ontwikkelen beleidsalternatieven vorden bezien: beperking 
van de hoeveelheid slib, stabiliseren en ontwateren, gebruik van vloeibaar en/of steekvast slib, 
verwerking tot zwarte grond en compost, verbranden en gecontroleerd storten. 

Samenstelling van de werkgroep: 
mv. ir. L.E. Duvoort-van Engers te Anersfoort 

prf .dr. ir. F.A.M. de Haan te Wageningen 
ir. A. Kiestra te Boxtel (adviseur) 
drs. T.E. Fuister te Haren 
drs. H.G. Ouwerkerk te Enmen (voorzitter) 

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

Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de golfbaan Hengelo (Gld)(186) 

Initiatiefnemer: Baron G.C. van Dorth tot Medier, vertegenwoordigd door het bureau voor ruirntelijke 
ordening en Architectuur F.W. van Droffelaar 

Bevoegd gezag over het verzoek cm ontheffing van de m.e.r.-plicht: De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruirntelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de inrichting en het gebruik van de golfbaan: het bestuur van de 
gemaente Hengelo (Gelderland). 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r ten behoeve 
van de besluitvorming over de voorgenomen inrichting van een golfbaan op het landgoed het Zelle te 
Hengelo. Ten behoeve van de realisering van de golfbaan zal het bestemuingsplan moeten worden gewij-
zigd. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 18 holes golfbaan 
op een gedeelte van het landgoed het Zelle, gelegen ten oosten van de kern van Hengelo. De geplande 
golfbaanlocatie beslaat ongeveer 70 ha. 

Stand van zaken: Het verzoek om ontheffing werd ter inzage gelegd vanaf 9 mei 1988. Er was gelegen-
heid tot inspraak gedurende één maand vanaf deze datum. 
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Per brief van 3 mei 1988 verzocht de minister van VRCM mede namens zijn arabtgenoot van Landbouw en 
Visser i j aan de Coitmissie advies u i t te brengen over net ontheffingsverzoek. De Conmissie bracht 
haar advies u i t op 6 juni 1988. De Ccmnissie was van mening dat bet gebied u i t oogpunt van natuur-
en landschapsbehoud een grote waarde bezit. De aanleg van een golfterreir zal dusdanig ingrijpen of 
deze waarde, dat de Cortmissie er "niet op voarhand van arertuigd is dat de aanleg van een golfbaan 
in een gebied met grote natuurwaarden, zoals net onderhavige landgoed, geen belangrijke ælelige 
gevolgen voor het milieu zal hebben" . De Ccnndssie adviseerde bet ontheffingsverzoek af te rfijzen. 
De minis te r van VRCM en de minster van Landbouw en Visserij besloten bij brief van 28 jun:' 1988 de 
gevraagde ontheff ing af te wijzen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssum 
i r . A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
drs. H.G. Ouwerkerk t e Himen (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: mr. H. Koldewee 

Milieu-effectrapportage golfbaan Hengelo (Gld) (186a) 

Initiatiefnemer: Baron G.C. van Dorth to t Medier, vertegenwoordigd door het bureau voor ruimtelijke 
ordening en Architectuur F.W. van Droffelaar. 

Bevoegd gezag; ijemeenteraad van gemeente Hengelo (Gld) 

Besluit: vaststelling van het herziene bestenniingsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan op 
het landgoed het Zelle in de gemeente Hengelo. 

Activiteit : De initiatiefnemer heeft het voornemen een 18 holes golfbaan aan te leggen op een deel 
van het landgoed het Zelle in de gemeente Hengelo: in totaal ca. 70 ha. Het gebied maakt deel u i t 
var. een grote landschapseenheid (GLE). 

Stand van zaken: Nadat een verzoek tot ot.theffing van m.e.r.-plicht was afgewezen is de m.e.r.-pro-
cedure gestart op 17 juni 1988 met de openbare bekendmaking van het voomemen. De Comraissie bracht 
op 19 augustus 1988 haar advies voor r icht l i jnen u i t . De richtlijnen verden op 6 september 1988 
vastgesteld door bevoegd gezag. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssum 
drs. D. Van der Hoek te Bennekom (adviseur) 
prof. dr. C. W. Stortenbeker t e Arnhem 
ir . A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs . M. Buitenkamp 

Milieu-effectrapportage uitbreiding stortplaats Nauerna (187) 

Initiatie::nemer! Hoofd-ingenieur directeur provinciale waterstaat Noord-Holland 
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Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (besluit 1); Rljkswaterstaat, d irect ie Noord-
Holland (besluit 2) en de Minister van Volkshuisvesting, Ruiratelijke Ordening en Milieubeheer (be
sluit 3). 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet (besluit 1) en ingevolge de Vfet veront-
reiniging oppervlaktewateren (besluit 2); ontheffing van net stortverbod krachtens art ikel 31 Wet 
chemische afvalstoffen (besluit 3). 

Activiteit: Qn de stortcapaciteit in Noord-Holland te vergroten wordt voorgesteld de stortplaats in 
de Nauernasche polder (Zaanstad) langs net Noordzeekana&l uit te breiden met 45 ha. Deze uitbneiding 
is bedoeld voor grof huishoudelijk af val, bouw- en sloopafval, bedr ij f safval waaronder indis tr iee l 
zuiveringsslib, reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties, verontreinigde grond, baggerspecie en 
shredderafval. Voor een deel kan dit afval zo zijn samengesteld, dat het a l s chemisch afval raoet 
uorden beschouud. 

Stand van zaken: De start van de m.e.r. is op 5 mei 1988 gepubliceerd. De Ccranissie werd op 16 me i 
verzocht advies uit te brengen. Aangezien de startnot i t ie geen melding maakte van de benodigde ont
heffing ex WCA, bracht de Cartmissie een richtlijnenadvies uit ten behoeve vin de besluitvorming over 
de AW- en WVO-vergunning op 13 juni 1988. 
Toen duidelijk werd, dat ook voor de WCA-ontheffingsaanvrage m.e.r.-plicht gold, i s op 28 j u l i 1988 
een aanvullende procedure gestart. De Caimissie bracht in dit kader een aanvullend richtlijnenadvies 
uit op 12 september 1988. 

Sarnenstel ling van de werkgroep: 
ir. B.J. Heij te Driebergen 
ir. B.G. Kreiter ta Putten 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Odijk 

Milieu-effect rapportage shredderinstallatie Zaanse Schroothandel B.V. te Zaandan (188) 

Initiatiefnemer; Zaanse Schroothandel B.V. te Zaandam 

Bevoegd gezag; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Rijkswaterstaat Direct ie Noord-Holland 

Besluit; vergunningveirlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewa
teren 

Activiteit; De initiatief nemer heeft het voomemen een shredderinstallatie op te richten ten behoeve 
van het verwerken (shredderen) van geperst en geknipt materiaal. 

Stand van zaken; De m.e.r.-procedure startte op 30 juni 1988 net de bekendmaking van het voomemen 
in de Staatscourant. De Ccnmissie heeft op 14 september 1988 haar advies voor de r icht l i jnen u i t -
gebracht. In oktober 1988 warden de richtlijnen vastgesteld. In het MER zal de initiatief nemer con-
creet moeten maken op basis van walke feiten en argumenten de provinde Noord-Holland zal kunnen 
afwijken van net door de provine ie vastgestelde beleid in het provinciaal plan ter vervijdering van 
autowrakker« in Noord-Holland 1986-1991 un geen uitbreiding toe te staan van het aantal shredderbe-
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drijven. Dit beleid is gestoeld op de constatering dat landelijk gezien voldoende capaciteit aan-

wezig is, zodat uitbreiding van de Noord-hollandse capaciteit de continuiteit van de bestaan.j 

shredderbedrijven in gevaar zou brengen. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
ir. P.M. Buis te Utrecht 
dr. L.A. Conrads te Houten 
prof.ir. H. Peters te Hengelo 

ir. T. Teeuwen te Anersfoort 
dr. J.Th. de Smidt te Efemond aan Zee (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Visseners 

Verzoek an ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de golfbaan Heinenoord (189) 

Initiatiefnemer: Golf Ontwikkeling, Begeleiding en Exploitatieraaatschappij GGBEM B.V. te 's-Graven-

hage. 

Bevoegd gezag over net verzoek cm ontheffing van de m.e. r. - plicht: De Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het beslviit over de inrichting en net gebruik van de golfbaan: Het bestuur van de 
gemeente Binnenmaas. 

Besluit: Het al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten 
behoeve van de besluitvorming over de voorgencmen inrichting van de golfbaan Heinenoord. Ten behoeve 
van de realisering van de golfbaan zal het bestenmingsplan "Landelijk Gebied Heinenoord" van de ge
meente Binnenmaas moeten warden gewijzigd. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de inrichting en net gebruik van een 18 holes golfbaan 
met bijbehorende voorzieningen en een hotel op de net verontreinigde baggerspecie opgespoten gronden 
langs de Cude Maas, ten wserszijden van de Heinencordtunnel (ca. 71 ha). 

Stand van zaken: Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht werd op 25 juli 1988 ingediend door 
GCGEM B.V. bij de Minister van VRCM. Het verzoek cm ontheffing werd ter inzage gelejd vanaf 3 augus-
tus 1988. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende één maand vanaf deze datun. 
Per brief van 29 juli 1988 verzocht de h.nister van VRCM mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en 
Visserij aan de Commissie advies uit te brengen over dit ontheffingsverzoek. De Ccnmissie bracht 
haar advies uit op 25 augustus 1988. Naar de mening van de Ccnmissie " staat de betrekkelijke entrang 
van de milieugevolgen in dit geval een inwllliging van het verzoek op grond van artikel Ale, eerste 
lid onder a van de Wabm cm ontheffing van de m.e,r,- plicht niet op ernstige wijze in de weg ". 
De Minister van VROM en de Minister van Landbouw en Visserij besloten per brief van 27 september 
1988 aan GDBEM B.V. de gevraagde ontheffing te verlenen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boomian te Brunssun 
drs. J.W.M. Kuijpers te Berkel en Rodenrijs 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks 
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Verzoek an ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de oprichting van een centrale 
voorzuiveringsinstallatie voor zeugenmest en kalvergier in Sevenun (190) 

Initiatiefnaner: Cooperatieve Vereniging van Fokvarkens- en Kalverhouders (COVAK) B.A. te Sevenum 

Bevoegd gezag over net verzoek cm ontheffing van de m.e.r.-plicht: de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruiintelijke Ordening tn Milieibeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de vergunningverlening : Gedeputeerde Staten van Limburg en het 

Vaterschap Zuiveringsschap Limburg. 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten behoeve 

van de besluitvorming over de ver^jnningverlening op basis van de Afvalstoffenwet en Vfet veront-

reiniging oppervlaktewateren. 

Activiteit: De voorgenoraen activiteit betreft het oprichten en in gebruik hebben van een voorzui-
veringsinstallatie voor zeugenmest en kalvergier met een geplande verwerkingscapaciteit van 221.500 
ton per jaar. 
De installatie heeft tot doel de aangevoerde natte mest te scheiden in een dikke mest en gier. De 
dikke mest wordt per schip buiten de regio afgezet. De gier wordt biologisch gezuiverd. Het effluent 
wordt via de rioolwaterzuiveringsinrichting Venlo geloosd op de Maas. 

Stand van Zaken: Op 26 juli is het verzoek cm ontheffing van de m.e.r.-plicht door O0VAK B.A. inge-
diend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het verzoek om 
ontheffing werd ter inzage gelegd op 4 augustus 1988. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende 1 
maand vanaf deze datum. Per brief van 29 juli 1988 verzocht de Minister van VRCM, mede natnens zijn 
ambtgenoct van Landbouw en Visserij aan de Conmissie advies uit te brengen over het ontheffingsver-
zoek. De Caimissie bracht op 26 augustus 1988 een positief advies uit over het ontheffingsverzoek. 
De Commissie heeft bij haar overwegingen een rol laten rpelen dat de druk van het mestoverschot op 
het milieu in de regio zal verminderen, maar dat anderzijds nieuwe milieuproblemen onstaan (m.n. de 
lozing van zouten en eutrofierende stoffen op de Maas. De Conmissie stelde met nadruk dat van een 
eventuele ontheffing geen precedentwerking mag uitgaan. Op 27 september 1988 heeft de Minister van 
VROM postief beschikt over het ontheffingsverzoek. 

Samenstelling werkgroep: 

dr. E.D.H. Best te Utrecht 
dr. H. Eijsackers te Zevenaar 
ing. F. van Voornenburg te Apeldoom (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. J. van Haeren 

Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de golfbaan Meijel/Roggel (191) 

Initiatiefnemer: A.I.J. Aukes te Eindhoven 

Bevoegd gezag voor het verzoek crn ontheffing van de m.e.r. - plicht: De Minister van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 
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Bevoegd gezag bij hiet besluit over de inrichting en het gebruik van de golfbaan: Het bestuur van de 
gemeente Meijel en het bestuur van do gemeente Roggel. 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten belvoeve 
van de besluitvorming over de voorgenomen inrichting van de golfbaan De Witdonk te Meijel/Roggel. 
Ten behoeve van de realisering van de golfbaan zullen de bestarmingsplannen buitengebied van de 
gemeenten Meijel en Roggel rtoeten vrorden gewijzigd. 

Activiteit: De activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 18 holes golfbaan net bij be
horende voorzieningen op het terrein "de Witdonk" in de gemeenten Meijel en Roggel. De geplande 
golfbaanlocatie beslaat ca. 70 ha, waarvan ca. 40 ha wordt ingencmen door landbouwgronden en ca. 30 
ha door bosgebied. 

Stand van zaken: Het verzoek cm ontheffing van de m.e.r. - plicht werd op 15 augustus 1988 ingediend 
door A.I.J. Aukes bij de Minister van VRCM. *fet verzoek om ontheffing werd ter inzage gelegd vanaf 
24 augustus 1988. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende één maand vanaf deze datum. Per brief 
van 18 augustus 1988 verzocht de minister van VRCM mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en Vis-
serij aan <ie Commissie advies uit te brengen over dit ontheffingsverzoek. De Comnissie bracht haar 
advies uit op 23 september 1988. Naar de mening van de Commissie is " gezien de actuele en po
tentiels natuur- en landschapsvaarde van het gebied en de cmgeving, er niet ep voorhand van uit te 
gaan dat de aanleg van de golfbaan geen belangrijke gevolgen voor het milieu zal hebben. " Zij ad-
viseert de Ministers de ontheffing niet te verlenen. 
De Minister van VRCM en de Minister van Landbouw en Visserij besloten per brief van 12 oktober 1988 
aan A.I.J. Aukes de gevraagde ontheffing niet te verlenen. 

Samenstel ling van de wsrkgroep: 
ir. K.A.A. van der Spek te Anersfoort 
ir. A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage golfbaan De Witdonk te Meijel/Roggel (191a) 

Initiatiefnemer: A.I.J. Aukes te Eindhoven. 

Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouderr van geraeente Meijel en gemeente Roggel. 

Besluit: vaststelling van de besteraningsplannen die voorzien in de aanleg van een golfbaan op het 
grondgebied van de gemeente Meijel en de gemeente Roggel. 

Stand van zaken: Os m.e.r. is op 23 november 1988 gestart. De periode van inspraak liep tot en met 
24 december 1988, De Caimissie zal eind januari 1989 haar advies voor richtlijnen voor de inhoud van 
het MER uitbrengen. 

Samenstelling van de werkgroep; 
drs. R.H. Kemiers te Rhenen (adviseur) 
ing. A.J. Loo te Gulpen (adviseur) 
ir. K.A.A. van der Spek te Anersfoort 

ir. A.L.J. Wijnhoven te Arnhem (adviseur). 
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ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

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

Miliei-effectrapportage plan voor bcw- en sloopafval c.a. provincie Zuid-Holland (192) 

Initiatiefnener: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde staten van Zuid-Holland 

Besluit: vas t s t e l l ing van het tweede provinciale plan voor de verwijdering van de in de provincie 
Zuid-Holland vrijkcnende bouw- en sloopafvalstoffen en daarmee te verwerken bedrijfsafvalstoffen, 
voor zover dit plan betrekking heeft op de methode van definitieve verwijzing van afvalstoffen, 
de daarvoor te creeren voorzieningen en de locatie van die voorzieningen of inrichtingen. 

Ac t iv i t e i t : Door de provincie Zuid-Holland en het vooimalig (tøenbaar Lichaam Rijnmond zijn in 1981 
resp. 1985 plannen opgesteld voor de verwijdering van bouw- en sloopafval. Voor de tweede planperio
de (1989-1994) zal voor de provincie Zuid-Holland één plan gelden voor de verwijdering van bouw- en 
sloopafval en daarmee te verwerken bedrijfsafvalstoffen. 

Stand van zaken: De ra.e.r. is op 29 augustus 1988 gestart. De periode van inspraak liep tot en met 
31 oktober 1988. In verband net de duur van de inspraakperiode bracht de Ccrimissie op verzoek van de 
provincie Zuid-Holland haar advies een week nå sluiting van de inspraakperiode uit, op 7 november 
1988. De richtlijnen zullen in januari 1989 vorden vastgesteld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. W. van Duijvenbooden te Wcudenberg 
ing. W. Meijnen te Utrecht 
prof. dr. ir. E.M.M.G. NiSl te Maastricht 
drs. S.P. Tjallingii te Gouda 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage provineiaal afvalstoffenplan Utrecht (193) 

Initiatiefnener: Provinciale staten van Utrecht 

Bevoegd gezag: Provinciale staten van Utrecht 

Besluit: vaststelling van het provinciaal afvalstoffenplan (PAP), voorzover dit betrekking heeft op 
de methode van definitieve verwijdering van afvalstoffen, de daarvoor te creéren voorzieningen en de 
locatie van die voorzieningen of inrichtingen. 

Activiteit: De provincie Utrecht zal het PAP opstellen voor de afvalcategorieSn huishoudelijke af
valstoffen en daarmee g e l i j k t i j d i g t e verwerken bedrijfsafvalstoffen, grof huisvuil, bouw- en 
sloopafval, agrarisch afval, verontreinigde grond, baggerspecie en kolkenslib, rioolzand, marktaf-
val, veegvuil, plantsoenafval en zwerfvuil. 

Bijlage 6, p. 66 



Stand van zaken: De m.e.r. i s or 5 september 1988 gestart . De Ccnmissie adviseerde op 3i oktober aan 
Gedeputeerde Staten over de inhoud van net op t e stel len MER. Het MER zal naar verwachting begin 
1989 gereed zijn. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
i r . G. Boonzaayer te Loon op Zand (adviseur); 
prof.dr. i r . F.A.M. de Haan te Wageningen. 
C. van Maanen te Vformerveer (adviseur) 
i r . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman 

Milieu-effectrapportage golfbaan Enschede (194) 

Initiatiefnemer: J . Scholten 

Bevoegd gezag: Gems^nteraad van gemeente Enschede 

Besluit: vaststelling van een gewijzigd besteraningsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan 
op het landgoed het Sybrook in de gemeente Enscrrxie. 

Activi tei t : De initiatiefnemer heeft het voornemen een 18 holes golfbaan aan te leggen op het land
goed net Sybrook in de gemeente Enschede: in totaal ca. 120 ha. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure i s gestart op 15 september 1988 met de openbare bekendmaking 
van het voornemen. De Commissie bracht op 11 november 1988 haar advies voor richtli jnen u i t . De 
richtlijnen wsrden op 29 november 1988 vastgesteld door bevoegd gezag. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
A.F.H.M. Boonman te Brunssun 
dr. J . M. Drees t e Haarlem (adviseur) 
drs . D. Van der rfoek te Bennekcm (adviseur) 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld t e Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkamp 

Verzoek om ontheffing van de p l i c h t t o t ui tvoering van m.e . r . voor de opr ich t ing van een 
vakantiebungalowpark in de Lutte (gemeente Losser) (195) 

Initiatiefnemer: gemeente Losser 

Bevoegd gezag bij het verzoek cm ontheffing van de m.e.r .-plicht: Minis ter van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij 

Bevoegd gezag bij de vaststelling van het bestenmingsplan: Gemeente Losser 

Besluit: al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht to t uitvoering van m.e.r. ten behoeve 
van de vaststelling van een gewijzigd bestenrningsplan. 
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A c t i v i t e i t : De voorgenomen ac t iv i te i t betreft de oprichting van een vakantiebungalowpark ten oosten 
van het dorp de Lutte in de gemeente Losser. Het park zal maximaal 550 bungalows, een overdekt sub-
t ropisch zwembad met bijbehorende voorzieningen, diverse centruwoorzieningen, een receptie, een 
parkeerterrein en een vijver cravatten. 

Stand van zaken: Het v--zoek om ontheffing is op ?4 augustus 1988 ingediend bij de Minister van 
van Volkshuisvesting, Ruiratelijke Ordening en Milieubeheer. Het verzoek om ontheffing werd t e r 
inzage gelegd op 8 september 1988. Per brief van 1 september verzochten de Ministers van Landbouw en 
Visserij en van Volkshuisvesting, ^Juirotelijke Ordening en Milieubeheer de Commissie advies u i t t e 
brengen over het ontheffingsverzoek. De Ccnmissie bracht op 4 oktober 1988 haar advies u i t . Zij 
s te l t daarin dat wat betreft de invloed van de voorgenonien a c t i v i t e i t in r e l a t i e t o t de aspecten 
beplant ing, het bodemrelief, de grondwaterhuishouding en het u i t s t rå l ingseff eet van de recreanten 
naar de cmgeving, de beschikbare informatie Ve ar een verantwoarde beoardeling te globaal is" . De 
Commissie acht de gepresenteerde informatie Van onvoldoende inhoud am in positieve zin te kunnen 
afviseren op het verzoek.1' Dit betekent editer niet dat op voorhand t o t de p l i ch t t o t ui tvoering 
van m.e.r. besloten zou moeten uorden. Voor een gefundeerde beoorde ling zal eerst meer informatie en 
duidelijkheid beschikbaar moeten konen, aldus de Caimissie. Op 28 oktober 1988 heeft de Minister van 
VROM post ief beschikt over net ontheffingsverzoek, emdat er geen belangrijke nadelige gevolgen van 
de voorgencmen ac t iv i te i t t e verwachten zijn. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . K.A.A. van der Spek te Amersfoort 
drs. R.H.D. Lambeck te Kapelle 
drs. N.P.J. de Vries te Groningen (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (vcorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs . J . Simons 

Milieu-effectrapportage golfbaan "de Scherpenberg" Apeldoorn (196) 

Initiatiefnemer: Eerste Algemene Openbare Apeldoornse Golf Club 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van gemeente Apeldoorn 

Besluit: vaststell ing van een bestertmingsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan in de ge
meente Apeldoorn. 

Activiteit: De aanleg van een 18 holes golfbaan in het overgangsgebied van het Centraal Veluws Na-
tuurgebied en de IJsselval lei . De aanleg is gepland in een half-open gebied. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is gestart op 16 september 1988. Op 15 november 1988 i s het 
advies voor richtlijnen uitgebracht. Op 29 december 1988 zijn de richtlijnen vastgesteld. 

Samenstelling werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman t e Brunssum 
ir . A.L.J. Wijnhoven te Culemborg (adviseur) 
prof. dr. J . I . S . Zonneveld te Zeist (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs . J . van Haeren. 
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Verzoek om ontheffing van de p l i ch t t o t u i tvoer ing van m .e . r . voor de opr icht ing van een 
mestverwerkingsfabriek te Genert (197) 

Initiatiefnemer: Néderlandse Mestverwerkingsmaatschappij B.V. t e Starrproy 

Bevoegd gezaR over net verzoek om ontheffing van de m.e.r .-plicht: de Minister van Volkhuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Iandbouw en Visserij . 

Bevoegd gezag bij net besluit over de vergunningverlening ; Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en 
net Waterschap de Aa. 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten Lehoeve 
van de besluitvorming over de vergunningverlening op basis van de Afvalstoffenwet en Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren. 

A c t i v i t e i t : De voorgenomen ac t iv i te i t betreft net oprichten en in gebruik hebben van een proeffa-
briek voor verwerking van natte mest van zeugen en biggen, mestvarkens, pluimvee en eventueel melk-
vee met een geplande verwerkingscapaciteit van vooralsnog 60.000 m3 per jaar . 
De instal la t ie heeft tot doel aangevoerde natte mest te verwerken to t een hoogwaardige organische 
gedroogde mest en een gezuiverd effluent dat zal warden geloosd op de rioolwaterzuiveringsinrichting 
van Helrrcind. 

Stand van Zaken: Op 23 augustus i s het verzoek om ontheffing van de m.e.r .-plicht door de B.V. 
Nederlandse Mestverwerkingsmaatschappij ingediend bij de Minis ter Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Het verzoek cm ontheffing ward t e r inzage gelegd op 7 september 1988. Er 
was gelegenheid tot inspraak gedurende 1 maand vanaf deze datun. Per brief van 5 september 1988 ver-
zocht de Minister van VRCM, mede namens zijn arabtgenoot van Landbouw en Visserij de Commissie advies 
u i t t e brengen over het ontheffingsverzoek. De Commissie bracht op 4 oktober 1988 een p o s i t i e f 
advies u i t over het ontheffingsverzoek. De Ccnmissie heeft bij haar overwegingen een rol laten spe-
len dat de huidige s i tuat ie met betrekking tot de raestverwerking wordt gekenmerkt door een groot 
aanbod van verschi l lende verwerkingstechnieken, vraarbij nog onvoldoende zicht bestaat welke tech-
nieken het meeste perspectief bierten. Daarbij onderscheidt d i t i n i t i a t i e f zich ten opzichte van 
grootschalige initiatieven door de eenvoudige procesgang, de locale opzet, de beperkte schaal en de 
lage verwerkingsprijs. 
De Conmissie stelde zich op het standpunt dat de verschillende technieken door middel van een proef-
fabriek de gelegenheid meet worden geboden zichzelf t e bewijzen. Op 19 oktober 1988 heeft de 
Minister van VRCM postief beschikt over het ontheffingsverzoek. 

Samenstelling wsrkgroep: 
dr. H. Eijsackers te Zevenaar 
i r . L.H. Huisman te Ermelo (adviseur) 
i r . I. Koster te Bennekom (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretari3 van de werkgroep: drs. H. Huisman 

Milieu-effectrapportage afvalverwerkingsinrichting Wijster (198) 

Initiatiefnemer: De N.V. Vuilafvoeimaatschappij VAM en N.V. Energiebedrijf IJsselmij. 
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Bevæge gezag : Gedeputeerde Staten van Drenthe en het bestuur van het ' liveringsscliap Drenthe. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verc. ,reinigir.g oppervlaktewate-
ren. 

Activjteit: Het betreft de bouw van een geintegreerde afvalverwerkingsinrichting in Wijster, waarbij 
verbranding de belangrijkste verwerkingsmethode zal zijn. De verwerkingscapaciteit van de inrichting 
zal rond de 720.000 t / j huishoudelijk afval en gelijkti jdig daarmee te verwerken bedrijfsafval be
dragen. 

Stand van zaken: De ro.e.r.-proc i s gestart op 12 oktober 1988. Op 9 december 1988 heeft de 
Ccfimissie advies uitgebracht over .—ntlijnen voor de inhoud van het MER. Het MER zal volgens de 
Cortmissie ook in raceten gaan op de gevolgen van de bouw van de nieuwe inrichting voor de bestaande 
ins ta l la t ie in Wijster. Ook zal de invloed van ontwikkelingen zoals bijv. gescheiden inzameling van 
groente- fruit en tuinafval op de capaciteit van de nieuwe inrichting aan bod moeten kernen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. H. Hueck t e Delft 
C. van Maanen t e Wormerveer (adviseur) 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
mr. D. Samkalden t e Amsterdam (adviseur) 
i r . K.H. Veldhuis t e Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Buitenkamp 

Milieu-effect rapportage diepinf i l t ra t ie O-rerveen (199) 

Initiatiefnemer: Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland te Haarlem 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Besluit: onttrekkingsvergunning ingevolge de Grondwaterwet. 

A c t i v i t e i t : Het waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland heeft het voornemen een diepinfil tratie-pro-
ject t e realiseren met terugwinning in de duinen van 8,9 min m3/j drinkwater, waardcor het mogelijk 
wordt de winning van natuurlijk duinwater, conform het Tweede Tienjarenplan van de VEWIN, t e vermin-
deren to t 5,2 min m3/j. In het Grondwaterplan (GWP) i s het beleidsvoornemen opgenomen dat de x n t -
trekkingsvergunning voor de winning van natuurlijk_duinwater in de Kennemerduinen van 9,4 min m / j r . 
geleidelijk rnoet worden verminderd to t 4 å 5 min m / j r . (1991) en mogelijk t o t ca. 2 min m / j r in 
1996. Het doel i s het tot stand brengen van een meer natuurlijk hydrologisch regiem en daarvan af-
hankelijke vochtige duirmilieu's. 

Stand van zaken: Op 23 september 1988 is de procedure van s ta r t gegaan met de ter visie legging van 
de s ta r tno t i t i e . De Ccnmissie bracht op 22 november advies u i t voor de inhoud van het MER. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . M.G.M. den Blanken t e Cadier en Keer 
i r . W. Cramer t e Woubrugge 
prof. dr. H.A. Udo de Hæs te Leiden 
dr. H. Cohen t e Bilthoven (voorzitter) 
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Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman. 

Verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor de -nestvenirerkingsinstallatie van 
Vefinex B.V. Te Weert. (200) 

Initiatiefnemer: Vefinex B.V. t e Weert 

Bevoegd geza^ voor het verzoek om ontheffing van de m.e.r . - pl icht: De Minister van. Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van landbouw en Visserij . 

Bevoegd gezag bij het besluit over de vergunningverlening in het kader van de Afvalstoffenwet: Gede-
puteerde Staten van de provineie Limburg. 

Besluit: Al dan n ie t verlenen van een ontheffing van de plicht to t uitvoering van m.e.r. ten behoeve 
van de besluitvorming in het kader van de Afvalstoffenwet over vergunningverlening voor de mestver-
werkingsinstallatie. 

A c t i v i t e i t : De voorgenomen act iv i te i t betreft het uitbreiden en in gebruik hebben van een instal-
la t ie voor het drogen van stapelbare dierlijke mest (pluimveemest) met een geplande productiecapa-
c i t e i t van ca. 33.000 ton ruw produkt per j a a r . De fabr iek i s gevestigd op industrieterrein 
"Boshoverheide" t e Vfeert. Dit industrieterrein is bestemd voor ves t ig ing van zware en milieube-
lastende industrie (A-inrichtingen). 

Stand van zaken: Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht werd te r inzage gelegd vanaf 6 okto
ber 1988. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende drie weken vanaf deze datum. Per brief van 30 
september 1988 verzecht de Minister van VRCM mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en Visser i j 
aan de Ccnmissie advies u i t t e brengen over d i t ontheffingsverzoek. De Ccranissie bracht haar advies 
ui t op 31 oktober 1988. Kaar de mening van de Commissie " staat de betrekkelijke omrang van de 
milieugevolgen in dit geval een hvil lig ing van het verzoek op giond van artikel 41e, eerste lid 
onder a van de Watø an ontheffing van de m.e.r.-plicht niet op emstige wijze in de veg ". 
Nadien werd door het Directoraat Generaal Milieubeheer de aandacht van de Coimissie gevestigd op de 
op zichzelf niet onaanzienlijke totale NO -eroissie door Vefinex van ca. 11,6 ton per ja2r. 
De Commissie heeft zich hierover nader beraden (waarbij zi j zich heeft laten bijstaan door het Ccm-
missielid dr. H. Nieboer t e De Bilt) en heeft daarbij de volgende punten afgewgen: 
1. Stikstof-massabalans; door de voorgencmen verwerking van 33 000 ton stapelbaia kippemest zal ca. 

786.000 kg. stikstof niet terecht kernen in net milieu in de omgeving van de voorgenomen a c t i v i 
t e i t . Door h e t droogproces komt 720 kg. N per jaar a l s armeniak (0,09 X van de in bshandeling 
genenen stikstof) en maximaal 5.430 kg. N a ls NO in het milieu (0,69 % van de in behandeling ge
nenen s t iks tof) . 

2. Verspreiding NO - emissies: met betrekking t o t de verspre id ing van NO - emissies z i jn door 
Vefinex B.V. aanvullende gegevens verstrekt. Hieruit blijkt dat de NO - emissies zich met name in 
noord-oostelijke richting verspreiden, naar het bebouwde gebied van weert . De bi j drage van de 
uitworp van Vefinex aan de NO - concentraties is relat ief laag in verhoudirg tot de heersende 
achte rgrond-concentrat ies. 

In een brief aan de Minister van VRCM en L&V heeft de Ccnmissie laten weten dat zij de conclusie van 
haar advies d.d. 31 oktober 1988 handhaaft. Zij concludeert dat de mestverwerkingsinstal lat ie van 
Vefinex B.V. een nuttige bijdrage levert aan de vermindering van het regionale verziiringsprobleem. 
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Uit de berekening van de NO - anissieverspreidiiig blijkt dat, gezien de NO - achtergrondconcentra-
t i e , het bedri j f s l ech t s een geringe bijdrage levert aan de NO - belasting van het plaatselijke 
milieu. Per brief van 16 december 1988 hebben de beide ministers de gevraagde ontheffing verleend. 

Samenstelling van de wsrkgroep: 
dr. ing. J . Coumans te Vfeert (adviseur) 
ir . L.H. Huisman te Ermelo (adviseur) 
ir . I . foster te Bennekom (adviseur) 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
dr. H. Cohen t e Bilthoven (voorzitter) 

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

Verzoek cm ontheff ing van de plicht to t uitvoering var, m.e.r. voor de toelating van de boorspoeling 
Versaclean EMO 4000 (201) 

Initiatiefnemer: M.I. Drilling Fluids In t l . B.V. en Tricorp Fluid Technology B.V. 

Bevcegd gezag over het verzoek cm ontheff ing van de m.e.r.-plichti de Minister van Volkhuisvesting, 
Ruin^elijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visseri j . 

Bevoegd gezag bij het besluit tot toelating van de boorvloeistof; de Minister van Econcmische Zaken, 
in overeenstenming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, 
Rdimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

Besluit; Het a l dan niet verlenen van een ontheff ing van de pl icht t o t u i tvoer ing van m.e . r . ten 
behoeve van de besluitvorming over de partiSle wijziging van de "Regeling lozing van oliehoudende 
mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee", i . e . bij lage 1 (de l i j s t van toegela ten oliehoudende 
boorvloeistoffen). 

Activitpit: Op 1 januari 1988 is de regeling inzake lozingen van oliehoudende mengsels vanaf mijn
bouwinstallaties op zet van kracht geworden. Bijlage 1 van deze regeling bevat een l i j s t van toege
laten oliehoudende boorvloeistoffen. In de toelichting op de regeling wordt gesteld over het t o e l a -
tj.ngsbeleid van nieuwe boorvloeistoffen: "Het spreekt vanzelf dat, Indien er nieuwe oliehoudende 
boorvloeistoffen zijn ontwikkeld die qua verontreiniging betere eigenschappen bezitten dan de thans 
in b i j l age 1 genoende spoelingen, deze eveneens in die bijlage opgencmen kunnen warden". Ten aan-
zien van de toelating van boorvloeistoffen wordt een zogenaamd referentiebeleid gevoerd, inhoudende 
dat in overleg met de betreffende boorstofleveranciers een referentiespoeling is aangewezen, waar-
mee nieuwe boorvloeistoffen zullen worden vergeleken. Nieuwe producten van leveranc ie rs worden in 
principe toegela ten, mdien u i t t e s t s b l i jk t dat de eigenschappen van het nieuwe product minder 
schade toe brengen aan het milieu dan het oude product. In het onderhavige geval i s Omniclean IL 
3000 aangewezen a l s re fe rent iespoel ing. De Conmissie heeft zich derhalve gebogen over de vraag of 
redelijkerwijs kan warden aangenomen dat Versaclean EMO 4000 u i t milieu-oogpunt be te r i s dan 
Qmiclean IL 3000. 

Stand van Zaken; Cp 16 september is het verzoek cm ontheffing van de m.e.r .-plicht door de Minister 
van Economische Zaken ingediend b i j de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. Het verzoek om ontheffing werd ter inzage gelegd op 4 oktober 1988. Er was gelegenheid 
t o t inspraak gedurende 3 weken vanaf deze datum, tot 27 oktober. Fer brief van september 1988 (ont-
vangen 3 oktober 1988) verzocht de Minister van VRCM, mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en 
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Visser i j aan de Ccmnissie advies u i t te brengen over het ontheffingsverzoek. De Ccmaissie bracht op 
2 november 1988 een positief advies u i t over het ontheffingsverzoek, oradat Versaclean t . o . v . 
Omniclean een duide l i jke verbetering met betrekking tot de toxic i te i t in een aantal t e s t s te zien 
gaf. 
Op 22 november 1988 verleenden de Ministers van VRCH en L&V aan de Minister van Eccmische Zaken 
ontheffing van de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport. 
Op 14 december werd de wijziging van de Regeling lozing oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstal-
la t ies door de Minister van E.Z. in de Staatscourant gepubliceerd. 

Samenstel ling werkgroep; 
dr. J .P . Boon t e Den Burg (Texel) (adviseur) 
dr. P. Hagel te IJmuiden 
Mr. A.H. IJ l s t ra te Utrecht (adviseur) 
dr. H.J. Lindebocm t e Den Burg 
ir . J . J . van der Vuurst de Vries te Aerdenhout (adviseur) 
i r . K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. H. Huisman 

Verzoek om ontheffing van de plicht to t uitvoering van m.e.r. voor de s tor t van verontreinigde grond 
van de Usseldijk op IMK-terrein (Krimpen a/d Ussel ) (202) 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Bevoegd gezag voor het verzoek cm ontheffing van de m.e.r .-plicht: Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Minister van Landbouw en Visserij 

Bevoegd gezag voor het besluit over de MSA-ontheffing; Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

Besluit: al dan niet verlenen van ontheffing van de plicht to t het doorlopen van de m.e.r.-procedure 
ten behoeve van de besluitvorming over een aanvrage tot ontheffing van het stortverbod krachtens 
artikel 31 van de Wet chemische afvalstoffen 

A c t i v i t e i t : Op het terrein røn de voormalige Exploitatiemaatschappij Krimpen (EMK) is een ernstige 
bodemverontreiniging geconstateerd. Gezien de aard van de verontreinigende stoffen is besloten, dat 
geen re in ig ing p laa t sv ind t , maar isolat ie van de omgeving door middel van een vert icale isolatie 
(diepwanden), horizontale isolatie (gebruikmaking van ondoorlatende k l e i l aag , afdekking door een 
leef laag en een asfa l tdek) en hydrologische isolatie (deepwell-bronnering van het e-'-ste water-
voerende pakket). Elders binnen de gemeente, aan de Usseldijk, is ook bodemverontreinig.iiig aange-
troffen. Besloten is de grond aan de Usseldijk af te graven. Het voorstel is deze te storten in een 
(in eerste instantie niet op te nogen) centraal deel van het op te nogen EMK-terrein. Hiervoor i s 
een VCA-ontheff ing nodig. 

Stand van zaken: De brief met verzoek cm advies over het m.e.r.-ontheffingsverzoek d a t e e r t van 30 
september 1988. Op 5 oktober werd de procedure bekendgemaakt in de Staatscourant, Op 28 oktober 
bracht de Ccmnissie een advies u i t , waarin - naast enkele kanttekeningen - een positief advies werd 
gegeven over de ontheffingsaanvraag. Belangrijkste overweging hterbij was, dat de isolering van net 
EMK-terrein zo zal worden ingericht, dat het bergen van ex t ra chemisch afval h i e r geen e rns t ige 
ex t ra mil ieu-effecten met zich mee zal brengen. Vfel vcrdt aandacht gevraagd voor het functioneren 
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van de reiniging van opgepcmpt grondwater en voor de problemat iek van bet beheer van bet t e r r e in op 
de lange termijn. 
Op 22 november hebben de beide ministers de ontheffing van de m.e.r.-plicht verleend en aan Gedepu-
teerde Staten van Zuid-HolLind verzocht om als cobrdinerend bevoegd gezag bij verlening van AW- en 
WVO-vergunning en WZA-ontheffing rekening te bouden met de door de Ccnmissie aangesneden aandachts-
punten. 

Samenstel ling van de werkgroep: 

ir. H.S. Buijtenhek te Deventer 
ir. W. van Duijvenbooden te Jfoudenberg 
dr. A.A.E. Wibovro te Amsterdam 
drs. H.G. Ouwerkerk te Eimen (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Odijk 

Millieu-effectrapportage golfbaan Zeddaro (203) 

Initiat ief nemsr: Sport- en Rekreatiebeheer Montferland bv 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Bergh 

Besluit: vaststelling van net bestermingsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan ten westen 
van Zeddam (gemeente Bergh). 

Activiteit: De initiatiefnemer heeft net voomemen een 18 holes golfbaan aan te leggen op een ter-
rein van ca. 60 ha. ten wssten van Zeddam. Dit terrain ligt in een (globaal begrensd) relatienotage-
bied. Bovendien kan worden aangenomen dat net gelegen is in de Grote Eenheid Natuurgebied (GEN) 
Montfe.rland. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure is gestart op 26 oktober 1988 met de openbare bekendmaking van 
het voomemen. De Conmissie bracht op 22 december 1988 haar advies voor richtlijnen uit. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonman te Brunssum 
dr. ir. A.J. Flach te Overveen 
dr. H.E. van de Veen te Tervrolde 

dr. J.Ih. de Smidt te Egmond aan Zee (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: mr. E. van Roanalen 

Milieu-effectrapportage golfbaan Anbt Dslden (204) 

Initiatiefnemer: Iwentsche Golfclub 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Ambt Delden 

Besluit: vaststelling van het bestemningsplan dat voorziet in de aanleg van een golfbaan in de ge-
meen.e Ambt Delden. 
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Activiteit : De TXæntsche Golfclub heeft het voornemen een 18 holes golfbaan aan t e leggen op het 
landgoed "de Haar", in de gerreente Arbt Delden: in totaal ca. 65 ha. 

Stand van zaken: De m.e.r.-procedure i s gestart op 16 november 1988, met de openbare bekendmaking 
van het voornemen. Op 5 januari v æ r t de Ccranissie overleg met het bevoegd gezag over het concept-
advies voor richtli jnen. Het advies zal half januari uitgebracht worden. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
A.P.H.M. Boonrnan ce Brunssum 
dr. i r . A. J . Flach t e Overveen 
drs. I), van der Hoek te Bennekcm (adviseur) 
dr J , Ih . de Smidt te Qgmond aan Zee (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir . M.P.T.M. de Cleen. 

Milieu-effectrapportage VerTech-installatie voor de verwerking van zuiveringsslib Apeldoom (205) 

Initiatiefnemer: Slibverwerking Veluwe B.V. i .o . 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Zuiveringsschap Veluwe 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewate-
ren 

Activiteit: Het oprichten van een VerTech-installatie (Vertical Technology) voor de verwerking van 
zuiveringssl ib. Het ingevoerde s l ib wordt onder hoge druk en fcoge temperatuur nat gecocydeerd in een 
3000 m lange, 1500 m diepe ondergrondse reactorbuis. De organise!« stoffen warden to t kooldioxide en 
water geoxideerd, waarbij reststoffen en warmte onstaan. D? reststoffen onde ry aan een nabehandeling. 
Het doel van de voorgenemsn ac t iv i te i t i s te kanen to t een reductie van het volume zu ive r ingss l ib 
dat gestort moet worde.i. 

Stand van zaken: De s ta r t van de m.e.r. i s op 1 november 1988 brncerd^emaakt v ia pub l i ca t i e in de 
Staatscourant. Het advies i s ui*;gebracht op 30 december 1988. 

Samenstelling van de werkgroep: 
i r . H.S. Buijtenhek te Deventer 
i r . A. Kiestra te Boxtel (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: G.F.W. Hemgreen 

Ontheffing m. e . r . - p l i c h t s t o r t van baggerspecie in het Hollandsch Diep ambachtsheerlijkheid 
Cranstrijen (206) 

In i t i a t ief nemer: Ambachtsheerlijkheid Cranstrijen 

Bevoegd gezag voor het verzoek cm ontheffing van de m.e.r .-plicht: Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Minister van Landbouw en Visser i j 
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Bevoegd gezag voor het b e s l u i t over de v e r g u n n i n g v e r l e n i n g : M i n i s t e r van Verkeer en 
Waterstaat, voor deze de direct '? benedenrivieren van Rijkswaterstaat 

Besluit: al dan niet verlenen va* ontheffing van de (door de ambachtsheerlijkheid betwiste) p l i ch t 
t o t het doorlopen van de m.e.r.-procedure ten behoeve van de besluitvorming over een aanvraag van 
een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WYO) 

A c t i v i t e i t : Tot de ambachtsheerlijkheid behoort een deel van het Hollandsch Diep, waarin al enige 
t i j d ont2andingen plaatsvindtn. Behalve de bovenlaag van de bij ontzanding weggegraven onderwaterbo-
dera (onbruikbare Holocene laag) wordt ook al enige t i jd in de ontstane diepten baggerspecie gestort. 
Deze is afkcmstig van de ambachtsheerlijkheid en van Rijkswaterstaat. Vfat de verontreinigingsgraad 
be t r e f t v a l t de baggerspecie in de klassen 1, 2 en 3. Voor de s tor t van deze baggerspecie werd in 
1986 een (WVO-)vergunning afgegeven voor drie jaar; daarbij had Rijks-waterstaat bedongen, dat een 
nieuwe aanvraag van een WO-vergunning met een milieu-effecten onderzoek gepaard zou moeten gaan. De 
rapportage van di t inmiddels afgeronde onderzoek was bij lage bij net verzoek van de ambachtsheer
lijkheid cm ontheffing van m.e.r.-plicht. Zij vraagt - onder betwisting van de m.e.r.-plicht voor de 
ac t iv i te i t - deze ontheffing aan op zowel inhoudelijke a ls procedurele[6] gronden. 
De m.e . r . -p l ich t wordt betwist, onriat het Besluit M.e.r. spreekt van 'oprichting van een inrichting 
voor het zich ontdoen van afvalstoffen door ze op of in de bodem te brengen , te rwi j 1 e r van een 
inrichting niet echt kan worden gosproken. 

Stand van zaken: De brief met verzoek cm advies over het m.e.r.-ontheffingsverzoek da t ee r t van 31 
oktober 1988. Op 4 november werd de procedure bekendgemaakt in de Staatscourant. Op 12 december 
bracht de Ccnmissie een advies u i t . Daarin s te l t de Conmissie dat e r gazien de huidige stand van 
kennis geen zo belangrijke nåde lige milieu-effecten zijn te verwachten, dat m.e.r. noodzakelijk zou 
moeten zijn. De Ccnmissie gaf in het advies aan, dat zij een afgewogen beleidskader voor bagger
s t o r t e n mis te , en dat z i j eventuele volgende ontheffingsverzoeken voor soortgelijke projecten wil 
becoidelen aan de hand van zo'n beleidskader. 

Samenstelling van de werkgroep-, 
i r . B.G. Kreiter t e Putten 
dr. F.P.C.L. Tonnaer t e Thorn 
dr. W. van Vierssen te Bennekcm 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Odijk 

Milieu-effectrapportage reststoffenverwerking Boeldershoek (208) 

Initiatiefnemer: Samenwerkingsverband Twente. 

6 Op grond van art ikel 41e, l id 2 van de Wabm hebben beide ministers de mogelijkheid om ontheffing 
van m . e . r . - p l i c h t te verlenen, indien de voorbereiding van de ac t iv i t e i t of het besluit op het 
t i jds t ip van inwerkingtreding van het Besluit m.e.r. reeds zover is gevorderd, dat het maken van 
een MER redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. 
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Bevoegd gezag : Gedeputeerde Staten van Overijssel en net bestuur van net Waterschap Regge en 
Dinkel. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging opper/laktewa-
teren. 

Ac t iv i t e i t : De oprichting van een drietal inrichtingen voor een gecombineerde verwerking van huis-
vuil. nest en zuiveringsslib op de locatie Boeldershoek, te ueten een mechanische afvalbewerkings-
i n s t a l l a t i e waarin ca. 220.000 ton buishoudelijk en bedrij f safval wordt voorbewerkt tot brandstof 
voor de mest- en slibverwerking, een nestopwerkingsfabriek roet een capaciteit van ca. 500.000 ton/jr 
en een slibverwerkingsfabriek voor ca. 4C.000 ton/jr. 

Stand van zaken: De nue.r.-procedure is gestart op 4 november 1988. Op 21 december 1988 heeft de 
Gumissie advies uitgebracht over de richtlijnen voor de inhoud van net MER. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. A.H. Dirkzuager te Lelystad 
ing. A.J. Dragt te Leusden 
ing. L.A.B. de Jong te Boskoop 
ir. A.F. in 't Veld te Varnsveld (adviseur) 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs H. Huisman 

Milieu-effectrapportage DTO-9 AVR-Chemie C.V. (209) 

Initiatiefnemer: AVR-Chemie C.V. 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruiintel ijke Ordening en Milieubeheer. 

Besluit: Vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenvret, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
en de Wet chemische afvalstoffen. 

Act iv i t e i t : AVR-Chemie C.V. te Rotterdam-Botlek heeft net vornerosn haar capaciteit voor de ver-
werking van chemische afvalstoffen uit te breiden van ca. 150.000 ton per jaar tot ca. 200.000 ton 
per jaar door de bouw van een nieuve draaitrommeloveninstallatie (ETO-9). De DID-9, inclusief 
infrastuctuur, zal in grote mate cvereenkcmen net de in 1987 in gebruik genenen installatie (DIO-8). 

Stand van zaken: De m.e.r. i s op 3 november 1988 gestart. DB Canmissie zal begin 1989 haar advies 
uitbrengen voor de richtlijnen voor de inhoud van net MER. 

Samenstelling van de werkgroep: 
F.J. Colon te Hall | 
dr. ir. JM.A. Janssen te Wageningen (adviseur) 
prof.dr. P.Th. Henderson te Valkenburg 
ir. R. Schilt te Hilversir: 
ir. P.H.J. de Wringer te Rotterdam 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 
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Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks 

Verzoek cro ontheffing van de plicht tot uitvoering van m-e.r. voor de golfbaan Rosmalen (210) 

Initiatiefnemer : J.A.J. van den Nieuwenhuijzen te Brasschaat (Belgié). 

Bevoegd gezag voor het verzoek cm onthefflng van de m.e.r.- plicht: Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de inrichting en het gebruik van de golfbaan: Burgeraeester en 
Wetnouders van de gemeente Rosmalen. 

Besluit: Het al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r ten be-
hoeve van de besluitvorming over de voorgenanen inrichting van de golfbaan Rosraalen. Ten behoeve van 
de realisering van de golfbaan zal het bestenmingsplan "Sparrenburg" van de gemeente Rosnalen moeten 
worden gewijzigd. 

Activiteit: De voorgenanen activiteit betreft de inrichting en het gebruik van een 18 holes golfbaan 

op het terrein "Sparrenburg". Het terrein is grotendeels bebost. 

Stand van zaken: Het verzoek an ontheffing van de m.e.r.- plicht werd op 11 oktober 1988 ingediend 
door J.A.J, van den Nieuwenhuijzen bij de Ministers van VRCM en van Landbouw en Visserij. Het ver
zoek om ontheffing werd ter inzage gelegd vanaf 7 november 1988. Er was gelegenheid tot inspraak 
gedurende 3 weken vanaf deze datvin. 
Fer brief van 2 november 1988 verzocht de Minister van VRCM mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw 
en Visserij aan de Caimissie advies uit te brengen over het ontheffingsverzoek. De Caimissie br'.cht 
haar advies uit op 1 december 1988. Haar de mening van de Caimissie zijn ae veranderingen die ten 
behoeve van de aanleg van het golf terrein in het landschap aangebracnt moeten worden ingrijpend. De 
Caimissie stelt in haar advies dat zij er niet op voorhand van overtuigd is dat de uitvoering van de 
activiteit in een dergelijk gebied met ae tue le en potent iele natuur- en landschapswaarde, geen be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Door toepassing van m.e.r. voor het onderha-
vige initiatief zullen de mogelijke milieu-gevolgen van de voorgenanen activiteit zichtbaar worden 
en zal er een breder afwegingskader ontstaan, waarbinnen eventuele altematieven aan de orde kunnen 
kanen. De Caimissie heeft daaraa geadviseerd de gevraagde ontheffing niet te verlenen. 

Samenstel ling van de werkgroep: 
ir. K.A.A. van der Spek te Anersfoort 
ir. A.L.J. Wijnhoven te Arnhem (adviseur) 
dr. H. Cohen te Biltnoven (voorzitter) 

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

Milieu-effectrapportage composteetinrichting Anersfoort (211) 

Initiatiefivener: Hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat XJtrecht 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde staten van Utrecht 
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Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet en de Vfet verontreiniging oppervlaktewa-
teren. 

Activiteit: De provinde Utrecht heeft op basis van de Afvalstoffenwet voor de verwijdering van zui-
veringsslib net Plan Zuiveringsslib opgesteld. Dit plan bevat een strategic welke verschillende ver-
wijderingsmethoden voor 7uiveringsslib voorstelt. De voorkeur gaat uit naar verbranding van s l i b , 
ter reductie van net slibvolure, waarna het residu gecontroleerd wordt gestort. Daar er voor de lo-
catie welke de provinde op het oog had, geen vergvmning voor een verbrandingsinstallatie wordt 
verleend en de provinde geen andere locatie binnen de provineie geschikt acht voor het oprichten 
var. een verbrandingsinstallatie, is besloten tot het realiseren van een composteerinrichting ter 
reductie van het slibvolume. Deze inrichting moet konen op het terrein naast de rioolwaterzui-
veringsinstallatie Amersfoort op het industrieterrein "de Isselt". 

Stand van zaken: De ra.e.r.-procedure is gestart op 11 november 1988 met de openbare bekendmaking van 
het voornemen door Gedeputeerde Staten Utrecht. Op 13 december 1988 heeft overleg plaatsgevonden æ t 
de initiatiefnemer en het bevoegd gezag over het concept-advies voor richtlijnen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. ir. A. Klapwijk te Bennekora (adviseur) 
ir. A. Kiestra te Boxtel (adviseur) 
mr. F.J. Meijer Drees t s Haarlem (adviseur) 
ir. K.H. Veldhuis te Wassenaar (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: ir. M.P.T.M. de Cleen 

Milieu-effectrapportage uitbreiding stortplaats Noord-Vfest te Zætermeer (212) 

Initiatiefnemer: Gemeentebestuur van Zætermeer 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (bes lui t 1) en het hoogheemraadschap Delf-
land[7] (besluit 2). De provinde treedt op als coftrdinerend bevoegd gezag. 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet (besluit 1) en lozingsvergunning op het 
rioolstelsel[8] (besluit 2). 
Daarnaast loopt een procedure voor wijziging van het bestejimingsplan Groot-Zoetermeer. 

A c t i v i t e i t : De stortcapaciteit in Zuid-Holland voor met name bow- en sloopafval gaat een knelpunt 
vormen, omdat de bestaande stortplaatsen vol raken, terwijl real i sat ie van nieuwe stortplaatsen 

7 Mogelijk i s hi er bi j ook de di.rectie Noordzee van Rijkswaterstaat als vergunningverlenende 
instantie betrokken. 

6 Indien de samenstelling van het af te væren percolatiewater zodanig is , dat rechtstreeks op net 
oppervlaktewater zou kunnen worden geloosd, dan zou bij de vergunningverlening ook het 
hoogheemraadschap Rijnland betrokken zijn. Als de samenstelling van het af te væren percola
tiewater daarentegen zodanig i s , dat het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Houtrust n iet meer voldoet aan de huidige voorschriften dan i s Rijkswaterstaat, directie 
Noordzee, mede bevoegd gezag (herziening WVD-vergunning). 
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langer duurt dan verwacht. Ter overbrugging wordt voorgesteld de stortplaats Noord-Vfest in Zoeter-
meer uit te breiden met 1,1 miljoen ra . Deze uitbreiding i s bedoeld voor bouw- en sloopafval, daar-
mee te vergelijken bedrijfsafvalstoffen, wegverharding, straat- en veegvuil, kolkenslib, tuinbouwaf-
val (voorzover niet ccraposteerbaar of niet geaccepteerd bij de ccmposteerinrichting), grond vermengd 
met bouw- en sloopafval, aismede de organische fractie uit de hu.isvuilscheidinginstallatie van 
Recycling Zoetermeer b.v. 

Stand van zaken: De start van de m.e.r. i s op 12 december 1988 bekendgemaakt via publicatie in de 
Staatscourant. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. W. van Duijvenbooden te Woudenberg 
drs. J.K. Smittenberg te Imsum 
prof. ir. T. Teeuwen te Aærsfoort 
dr. J.Th. de Smidt te Egmond aan Zee (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. M. Odijk 

Verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor een mestvsrwerkingsinstallatie 
van Scarabee te Usselstevn (213) 

In it iat iefnemer: Scarabee Waste Conversion B.V. te Amsterdam 

Bevoegd gezag voor net verzoek ccn ontheffing van de m.e.r.- plicht; De Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij net besluit over de vergunningverlening: Gedeputeerde Staten van de provineie 
Limburg. Voor de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is het Waterschap 
Zuiveringsschap Limburg bevoegd gezag. 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten behoeve 
van de besluitvorming in het kader van de Afvalstoffenwet en de Vfet verontreiniging oppervlaktewa
teren over vergunningverlening voor de mestverwerkingsinstallatie. 

Activiteit: De voorgencmen activiteit betreft het in gebruik hebben van een verwerkingsfabriek voor 
drijfmest met ee:i capacitei t van 20.000 ton per jaar op een locatie in Dsselsteyn (L), gemeente 
Venray. 

Stand van zaken-, Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht werd ter inzage gelegd vanaf 4 
januari 1989. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende drie weken vanaf deze datum. Per brief van 
27 december 1988 verzocht de Minister van VRCM mede namens zijn ambtgencot van Landbouw en Visserij 
aan de Ccrrmissie advies uit te brengen over dit ontheffingsverzoek. De Conmissie zal haar advies 
eind januari 1989 uit brengen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. E.P.H. Best te Utrecht 
dr. Lig. J. Coumans te Vfeert (adviseur) 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
ir. A.F. In 't Veld te Wamsveld (adviseur) 
dr. H. Cohen te BUthoven (voorzitter) 
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Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks 

Verzoe ; om ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. voor een mestvemrerkingsinstallatie 
van Organisch Veredelingsbedrijf Venray B.V. te Usselsteyn (214) 

InitiatijCnemer: Organisch Veredelingsbedrijf Venray B.V. te Usselsteyn (L) 

Bevoegd flezag voor het verzoek om ontheffing van de m.e.r.- plicht: De Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbcuw en Visserij. 

Bevoegd gezag bij het besluit over de vergunningverlening: Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg. Voor de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is het Waterschap 
Zuiveringsschap Limburg bevoegd gezag. 

Besluit: Al dan niet verlenen van een ontheffing van de plicht tot uitvoering van m.e.r. ten behoeve 
van de besluitvorming in het kader van de Afvalstoffenwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren over vergunningverlening voor de mestverwerkingsinstallatie. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft het in gebruik hebben van een proeffabriek voor mest-
ve rwerking in Usselsteyn (L), gemeente Venray, met een verwerkingscapaciteit van 80.000 ton vaste 
mest en 60.000 ton drijfinest. 

Stand van zaken: Het verzoek om ontheffing van de m.e.r.-plicht werd ter inzage gelegd vanaf 4 
januari 1989. Er was gelegenheid tot inspraak gedurende drie weken vanaf deze datum. Per brief van 
29 december 1988 verzocht de Minister van VRCM mede namens zijn ambtgenoot van Landbouw en Visserij 
aan de Conmissie advies uit te brengen over dit ontheffingsverzoek. De Conmissie zal haar advies 
eind januari 1989 uitbrengen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr. E.P.H. Best te Utrecht 

dr. ing. J. Coumans te Weert (adviseur) 
dr. H. Nieboer te De Bilt 
ir. A.F. In 't Veld te Warnsveld (adviseur) 
dr. H. Cohen te Bilthoven (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.L.J.M. Klerks 
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BXJIAX 7 

BU IE COtCSSIE VOOR IE MHJH>£F¥BC3KAPF0KCM3E uTKSBRAOflE AWIEZEN Hi VEK9X&I: 

Proj. 
nr. 

1962 

101 Advies richtlijnen milieu-effect rapport Oeververbindiiig ten vesten van Rottenian, 
april 1982 ISEN 90-71887-01-4 

103 Advies richtlijnen milieu-effectrapport Grevelingen zout of zoet, 
6 ju l i 1982 ISBN 90-71887-07-3 

102 Advies r icht l i jnen milieu-effectrapport grootschalige kustlocatie voor de berging van 
baggerspecie uit het benedenrivierengebied, 

november 1982 ISBN 90-71887-02-2 

19B3 

112 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport woningbouwlocatie Arasterdam-Nieuw Oout, 
9 juni 1983 ISEN 90-71887-03-0 

115 Eindoordeel over net milieu-invloedenrapport inzake de aardgasontzwavelingsinstallatie van de 
NAM bij Bram, 
24 augustus 1983 ISEN 90-71887-13-8 

— Verslag van een werkbezoek aan Canada door het presidium van de Voorlopige Commissie voor de 
milieu-efffectrapportage van 
28 september tot 9 oktober 1983 ISEN 90-71887-04-9 

1984 

117 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport keuze van locat ie ( s ) voor het gecontroleerd 
storten van af val in het Overijsselse deel van het gewest Midden-Ussel, 
27 juni 1984 ISBN 90-71887-14-6 

103 Toetsingsadvies milieu-effectrapport keuze Grevel ingeimeer zout of zoet, 
27 november 1984 ISEN 90-71887-08-1 

121 Aanbevel ingen voor de inhoud van het milieu-invloedenrapport inzake een luchtscheidings- en 
een gaanenginstallatie te Vilsteren (gem. Omen), 

december 1984 ISBN 90-71887-10-3 

1986 

116 Advies voor r icht l i jnen voor het milieu-effectrapport locatie-onderzoek (sub)regionale 
geluidhinderrecreatie-terreinen in het stadsgewest Breda, 
9 januari 1985 ISBN 90-71887-05-7 

102 Toetsingsadvies over de projectnota/MER grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie 
uit het benedenrivierengebied, 
31 januari 1985 ISBN 90-71887-16-2 

111 Advies richtlijnen milieu-effectrapport Cj-deponie op de Maasvlakte, 
februar! 1985 ISBN 90-71887-17-0 



123 Advies richtlijnen milieu-effectrapport verwenuiigs- en opslagbedrijf voor radioactief afval, 
IC æ i 1985 ISEN 90-71887-09-X 

125 Advies richtlijnen milieu-effectrapport baanverlenging luchthaven Belde, 
ju l i 1985 ISEN 90-71887-06-5 

121 Toetsingsadvies over het milieu-invloedenrapport luchtscheidingsinstallatie en raengstation-C 
in Omen, 
23 ju l i 1985 ISBN 90-71887-11-1 

116 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport ten behoeve van het locatie-onderzoek naar 
(sub)regionale terreinen voor geluidhinderrecreatie in het gewest Breda, 

december 1985 ISBN 90-71887-15-4 

1986 

123 Toetsingsadvies over het locatie-onafhankelijk milieu-effectrapport en advies richtlijnen voor 
het locatie-gebonden milieu-effectrapport inzake opslag en verwerking van radioactief afval, 
24 januari 1986 ISBN 90-71887-18-9 

120 Aanbevelingen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Oost-wsstbaan luchthaven Zuid-
Liraburg, 

februari 1986 ISBN 90-71887-12-X 

126 Toetsingsadvies over de Uweltuntersuchung Dollarthafenprojekt Biden, 
11 februari 1986 ISBN 90-71887-20-0 

111 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport voor de deponie van niet-verwerkbaar chemisch 
afval op de Maasvlakte, 
14 maart 1986 ISBN 90-71887-19-7 

119 Advies richtlijnen milieu-effectrapport ontgrondingenplan (Beton- en Metselzand), 
27 oktober 1986 ISBN 90-71887-21-9 

19B7 

101 Toetsingsadvies over projectnota/milieu-effectrapport Oeververbinding ten vesten van 
Rotterdam, 
5 januari 1987 ISBN 90-71887-25-1 

131 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport A-57 op Walcheren (Veerse Dam - Middelburg), 
12 januari 1987 ISBN 90-71887-22-7 

107 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport canpagnies oefenterrein Ginkelse Heide, 
12 januari 1987 ISBN 90-71887-23-5 

132 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport Rijksweg 16 bij Rotterdam (Overschie-
Kralingseplein), 
15 januari 1987 ISBN 90-71887-24-3 

Keunnerk voor de m.e.r., taken en werkwijze van de Ccnmissie voor de m.e.r. 
februari 1987 ISBN 90-71887-26-X 

129 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport eenheidsoefenterrein "De Haar", 
18 maart 1987 ISBN 90-71887-27-8 

117 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Afvalberging Midden-Ussel, 
16 april 1987 ISBN 90-71887-29-4 
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118 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Kanpeer- en watersportcentrun "Broekerhaven", 
23 april 1987 ISEN 90-71887-28-6 

105 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Strandvlakte Draiiden, 
29 april 1987 ISBN 90-71887-30-8 

109 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Plan voor de verwijdering van zuiveringsslib 
Zuid-Holland, 
10 juni 1987 ISBN 90-71887-32-4 

136 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport Integrale afvalverwerkinfc stadsgewest ' s -
Hertogenbosch, 
11 juni 1987 ISBN 90-71887-31-6 

142 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Stonnvloedkering Nieuwe Waterweg, 
30 juni 1987 ISBN 90-71887-34-0 

139 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport AMER-9 kolencentrale te Geertruidenberg, 
1 ju l i 1987 ISBN 90-71887-33-2 

130 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Centrale afvalstoffenplaats Nijehaske-Nooid, 
14 ju l i 1987 ISBN 90-71887-35-9 

145 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport partiSle herziening 
afvalstoffenplan provineie Flevoland, (locatiekeuze kolenreststoffenberging Flevocentrale), 
21 augustus 1987 ISBN 90-71887-36-7 

135 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Hsiweg-8 Kolencentrale te Amsterdam, 
21 augustus 1987 ISBN 90-71887-38-3 

141 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport Hogesnelheidsspoorlijn Parijs-Brussel-
Keulen/Amsterdam, 
28 augustus 1987 ISBN 90-71887-37-5 

140 Advies voor richtlijnen voor het milieu-effectrapport Provineiaal afvalstoffenplan Noord-
Brabant, 
28 augustus 1987 ISBN 90-71887-40-5 

120 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Uitbreiding luchthaven Zuid-Limburg, 
31 augustus 1987 ISBN 90-71887-39-1 

148 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Verbranding zuiveringsslib Oost-Brabunt, 
29 september 1987 ISBN 90-71887-41-3 

149 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport zoutwaterlozing in verband met de aanleg van 
cavernes voor de opslag van aardgas, 
8 oktober 1987 ISBN 90-71887-47-2 

146 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport ten behoeve van het tweede provine i aa l 
afvalstoffenplan Noord-Holland voor de verwijdering van huishcudelijk afval, grof huisvuil, 
met deze stof fen te verwerken bedr ij f safval en bow- en sloopafval, 
9 oktober 1987 ISBN 90-71887-43-X 

157 Advies voor r i c h t l i j n e n voor de inhoud van he t m i l i e u - e f f e c t r a p p o r t Nota 
oppervlaktedelfstoffenwinning wateren Usselmeergebied 1989-1998, 
16 oktober 1987 ISBN 90-71887-48-0 
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143 Advies voor richtlijnen railieu-effectrapport berging op de Maasvlakte van afvalstoffen uit het 
chlorideproces bij HF Tiofine B.V., 
22 oktober 1987 ISBN 90-71887-46-4 

113 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport integraal provinciaal 
afvalstcffenplan Drenthe, 
30 oktober 1987 ISBN 90-71887-45-6 

154 Advies voor r icht l i jnen milieu-effectrapport grondwaterwinning in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, 
30 oktober 1987 ISBN 90-71887-44-8 

144 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding natuurpark de 
Efteling, 
6 november 1987 ISEN 90-71887-49-9 

142 Toetsingsadvies over beleidsanalyse/Milieu-effectrapport Beveiliging Benedenrivierengebied 
tegen stoirovloeden, 
I december 1987 ISBN 90-71887-52-9 

158 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport regionaal ontgrond ingenplan Noordzee, 
3 december 1987 ISBN 90-71887-50-2 

160 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Waterbeheer Veerse Meer, 
3 december 1987 ISBN 90-71887-53-7 

164 Advies over verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor de golfbaan Ruigoord (Geroeente Haarlanærliede-Spaarnwoude), 
4 december 1987 ISBN 90-71887-42-1 

153 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport afvalveiwerkingslocatie de Marsen, 
4 december 1987 ISBN 90-71887-51-0 

139 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Aner-9 Kolencentrale te Geertruidenberg, 
U december 1987 ISBN 90-71887-56-1 

155 Advies voor r icht l i jnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding stortplaats 
Meersteeg te Geldexmalsen, 
II december 1987 ISBN 90-71887-55-3 

118 Toetsingsadvies over het »nilieu-effectrapport kampeer- en watersportcentnn Broekerhaven, 
18 december 1987 ISBN 90-71887-57-X 

161 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Keersluia te Ramspol, 
18 december 1987 ISBN 90-71887-54-5 

1988 

147 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport A-30/Recreatieplas Maanderbroek, 
21 januar! 1988 ISBN 90-71887-59-6 

123 Toetsingsadvies over het locatiegebonden milieu-effectrapport verwerking en opslag van 
radioactief afval, 
29 januar i 1988 ISBN 90-71887-60-X 

166 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport Golfbaan "de Utrecht" te Hilvarenbeek, 
1 februar! 1988 ISBN 90-71887-65-0 
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163 Advies voor ri>;htlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport 
Groot Recycling Heilo?, 
2 februari 1988 ISEN 90-71887-63-4 

114 Advies voor ricl^lijnen milieu-effectrapport Vfesterschelde oeververbinding, 
10 februari 1986 ISEN 90-71887-62-6 

105 Toetsingsadvie» over het milieu-effectrapport Strandvlakte IJmuiden, 
10 februari 1988 ISBN 90-71887-61-d 

137 Advies voor richtiijcen ten behoeve van het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging 
van radioactief afval, 
12 februari 1988 ISBN 90-71od7-58-8 

125 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport baanverlenging Luchthaven Eelde, 
16 februari 1983 ISBN 90-71887-66-9 

168 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van milieu-effectrapport Golfbaan Lochem, 
26 februari 1988 ISBN 90-71887-64-2 

175 Advies over ontheffingsverzoek ra.e.r.-plicht N.A.M. injectie van afvalwater in het Schoonebeek 
olieveld via meetstation Wi l l , 
2 raaart 1988 ISBN 90-71887-69-3 

165 A d v i e s v o o r r i c h t l i j n e n voor de inhoud van h e t m i l i e u - e f f e c t r a p p o r t 
Afvalverwerkingsinstallatie Ansterdaro-West (AVT-Vfest), 
3 raaart 1988 ISBN 90-71887-67-7 

133 Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport regeling lozing oliehoudende mengsels vanaf 
mijnbouwinstallaties op zee, 
8 maart 1988 ISBN 90-71887-68-5 

178 Advies over het verzoek cm ontheff ing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor de golfbaan Crorastrijen, 
16 maart 1988 ISBN 90-71887-71-5 

169 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport sr'valverwerkingslocatie 
AROG/Vfesterkwartier (Groningen), 
31 maart 1988 ISBN 90-71887-73-1 

134 Advies voor richtlijnen voor c*e inhoud van het mi lisu-ef feet rapport Storten van Zuid-Hollands 
zuiveringsslib in de "Grootschalige locatie voor de berg ing van baggerspecie (Slufter)" 
11 april 1988 ISBN 90-71887-72-3 

Aivies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport polypropeenfabriek DSM 
Geleen, 
12 april 1988 ISBN 90-71887-75-8 

U'1 T-ttsingsadvies naar aanleiding van het Nader Rapport over de uitbreiding van de Luchthaven 
Z. '-Limburg, 
%. ipril 1988 ISBN 90-71887-76-6 

179 w vies voor richtlijnen voor de inhoud van het m i l i e u - e f f e c t r a p p o r t u i t b r e i d i n g 
feiofvuilstortplaats Velsen, 
• mei 1988 ISBN 90-71887-79-0 

"76 Advies voor ric*tl i jnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afvalverwijdering Zuid-
Joat Brabant, 
6 mei 1988 ISBN 90-71887-78-2 
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170 Advies voor r icht l i jnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Westrandweg en 
hoofdwegennet regio Schiphol, 
9 mei 1988 ISBN 90-71887-77-4 

177 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport 
stortplaats regio Arnhera, 
24 rrei 1988 ISBN 90-7.1887-81-2 

172 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stadsgewestpark Noorddijk 
(Groningen), 
27 mei 1988 ISBN 90-71887-74-X 

182 Advies voor richtlijnen vcor de inhoud van het rcilieu-effectrapport afvalverwerkingsinrichting 
Zuid-Holland west, 
6 juni 1988 ISBN 90-71887-80-4 

186 Advies over het verzoek cm ontheff ing van de plicht tot uitvoering van mi lieu-effectrapportage 
voor de golfbaan "Het Zelle" te Hengelo (Gld), 
' juni 1988 ISBN 90-71887-83-9 

184 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport afvalberging Lickebaert 
7 juni 1988 ISBN 90-71887-82-0 

185 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport plan voor de verwijdering 
van zuiveringsslib Flevoland, 
13 juni 1988 ISHI 90-71887-85-5 

183 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport wegverbinding Zutphen-
Deventer-Raalte 
17 juni 1988 ISBN 90-71887-86-3 

120 Bijlage 6 "Berekening van de aantallen door geluid gehinderde en in de slaap gestoorde 
personen als gevolg van de uitbreiding van de Luchthaven Zuid-Limburg" behorende bij reeds 
eerder uitgebracht toetsingsadvies naar aanleiding van het Nader Rapport over de uitbreiding 
van de Luchthaven Zuid-Limburg 
30 juni 1988 ISBN 90-71887-84-7 

187 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding stortplaats 
"Nauerna" (Zaanstad) 
13 ju l i 1988 ISBN 90-71887-91-X 

135 Toetsingsadvies milieu-effectrapport kolengestookte eenheid 8 centrale Hemweg te Amsterdam 
14 ju l i 1988 ISBN 90-71887-88-X 

181 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Plan voor de verwijdering 
van zuiveringsslib c.a. en baggerspecie Nbord-Holland 
15 juli 1988 ISBN 90-71887-87-1 

186 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Golfbaan Hengelo (Gld.), 
19 augustus 1988 ISBN 90-71887-90-1 

189 Advies over het verzoek am ontheff ing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor golfbaancompex Heinenoord, 
£> augustus 1988 ISBN 90-71887-95-2 

190 Advies over het verzoek cm ontheff ing van de m.e.r.-plicht voor de oprichting van een centrale 
vcorzuiveringsinstallatie voor zeugenmeat en kalvergier in Sevenum, 
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-96-0 
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130 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport afvalstortplaats "De Dolten", (Scharsterland) 
(dit i s hetzelfde project als Nijehaske) 
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-93-6 

159 Advies voor r i c h t l i j n e n voor de inhoud van het milieu-effectrapport provinciaal 
afvalstoffenplan Limburg, 
26 augustus 1988 ISBN 90-71887-97-9 

101 Advies met aanbevelingen voor aanvullingen op het milieu-effectrapport Oeververbinding ten 
westen van Rotterdam, 
29 augustus 1988 ISBN 90-5237-OOl-X 

187 Aanvullend advies voor richtlijnen milieu-effectrapport uitbreiding stortplaats "Nauerna", 
12 septarter 1988 ISBN 90-71887-98-7 

163 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Groot Recycling Heiloo, 
12 september 1988 ISBN 90-71887-99-5 

188 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Shredderinstallatie Zaanse 
Schroothandel B.V. te Zaandam, 
14 septetter 1988 ISBN 90-5237-004-4 

180 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van net milieu-effectrapport "Neeltje Jans", 
22 september 1988 ISBN 90-5237-002-8 

191 Advies over het verzoel: om ontheffing van de plicht tot uitvoering van raiiieu-effectrapportage 
voor golfbaan de Witdonk te Meijel/Roggel, 
23 september 1988 ISBN 9O-5237-O03-6 

112 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Wbningbouwlocatie Ansterdaro-Nieuw Oost (eerste 
fase Zeeburg), 
23 september 1988 ISBN 90-71887-94-4 

167 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Centrale Slibverbranding 
Zutphen, 
29 september 1988 ISBN 90-71887-89-8 

123 Toetsingsadvies over het locatiegebcmden milieu-effectrapport verwerking en opslag van radio-
actief af val, 
30 september 1988 ISBN 90-71887-60-x 

195 Advies over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor vakantiebungalowpark "De Lutte", 
4 oktober 1988 ISBN 90-5237-006-0 

197 Advies over het verzoek cm ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor een mestverwerkingsinstallatie te Genert, 
4 oktober 1988 ISBN 90-5237-005-2 

177 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport stortplaats regio Arnhem, 
5 oktober 1988 ISBN 90-71887-81-2 

202 Advies over het verzoek om ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
voor het storten van verontreinigde grond op het vooimalig BfC-terrein te Krimpen a/d Ussel . 
28 oktober 1988 ISBN 90-5237-015-X 

200 Advies over het verzoek an ontheffing van de plicht tot uitvoering van milieu-effectrapportage 
inzake de bouw van een mestverwerkingsinstallatie door Vefinex B.V. te Vfeert. 
31 oktober 1988 ISEN 90-5237-020-6 
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193 Advies voor r icht l i jnen voor de inhoud van het m i l i e u - e f f e c t r a p p o r t Provinc iaa l 
Afvalstoffenplan Utrecht 
1 noventer 1988 ISBN 90-5237-011-7 

201 Advies over ontheffingsverzoek m.e.r.-plicht toelating boorspoeling Versaclean BO 4000 / 
2 noventer 1988 ISEN 90-5237-019-2 

101 Toitsingsadvies over de aanvulling op het milieu-ef fectrapport Oeververbinding ten vesten van 
Rotterdam 
9 noventer 1988 ISEN 90-5237-018-4 

192 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport bouw- en sloopafvalplan 
Zuid-Holland 
10 novaiter 1988 ISEN 90-5237-O07-9 

194 Advies voor r icht l i jnen voor de inhoud van het railieu-effectrapport Golfhaan Sybrook te 
fiischede 
11 novaiter 1988 ISEN 90-5237-012-5 

168 Toetsingsadvies over het mi lieu-effect rapport Golfbaan Locham 
11 november 1988 ISEN 90-5237-017-6 

146 Toetsingsadvies over het mil ieu-ef fectrapport voor het ontwerp-afvalstoffenplan Provinde 
Noord-Holland 1989-1994 
22 novaiter 1988 ISBN 90-5237-019-2 

199 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het rail ieu-ef fectrapport Diepinf i ltratie Overveen 
(Zuid-Keimenerland) 
22 november 1988 ISBN 90-5237-009-5 

210 Advies over het verzoek oro ontheffing van de pl icht t o t uitvoering van m. e .r . voor een 
golfbaan te Rosmalen 
1 december 1988 ISBN 90-5237-028-1 

206 Advies over het verzoek cm ontheff L-,J van de plicht tot uitvoering van mil ieu-ef fectrapportage 
baggerstort Hollandsch Diep A-nbachtsheerlijkheid Crcrastrijen 
8 december 1988 ISBN 90-5237-030-3 

198 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het MER GeXntegreerde afvalverwerkingsinrichting 
(GAVI) te Wijster 
9 december 1988 ISBN 90-5237-010-9 

173 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Polypropeenfabriek DSM 
14 december 1988 ISEN 90-5237-025-7 

208 Advies voor richtlijnen Reststoffen verwerking Boeldershoek 
21 december 1988 ISBN 90-5237-021-4 

203 Advies voor rirhtlijnen voor de inhoud van het mil ieu-ef fectrapport Golfbaan Zeddam 
22 december 1988 ISBN 90-5237-029-X 

205 Advies voor richtlijnen VerTech-installatie verwerking zuiveringsslib Apeldoom 
30 december 1988 ISBN 90-5237-031-1 

Deze rapporten z i jn aan te vragen bij het secre tar ia t van de Commissie, Postbus 2345, 3500 GH 
Utrecht. 
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