
gemeente loon op zanrl 

BESLUIT 

De raad van de gemeente Loon op Zand; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 
september 1992 nr. 155/92; 

gelet op het bepaalde in de artikelen 41r en 41s van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiene; 

b e s 1 u i t : 

I de aanvaardbaarheid uit te spreken over het milieu
effektrapport "De Wereld van de Efteling", ingediend 
door Efteling B.V., gevestigd te Kaatsheuvel, Europa
laan l, en ontvangen op 16 september 1392 en in begin
sel in te stemmen met het daarop gebaseerde mer-plich
tige besluit, i.e. het (voor)ontwerp-structuurplan "De 
wereld van de Efteling"; 

II aan het · college van burgemeester en wethouders van Loon 
op Zand de uitvoering van toepassing van de artikelen 
41t-41x, 4lij, tweede lid, en 41z, derde lid, van 
bovengenoemde wet over te dragen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 oktober 
1992. 

De raad v 

voorzitter, 

secretaris, 



preadvies 

nummer ; 1 5 5 / 9 2 
agendapunt : 8 • 4 
kaatsheuvel : 22 septernber 1992 

aan de raad van de gemeente loon op zand 

gemeente loan ap zand 

Voorstel tot het uitspreken van het aanvaardbaarheidsoordeel 
ex artikel 41.r van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene 
over het milieu-effectrapport "De Wereld van de Eftel.ing" en 
tot het in beginsel instemrnen met het daarop gebaseerde mer
plichtige besluit, i.e. het voorontwerp-structuurplan "De 
wereld van de Efteling". 

PREADVIES: 

Inleiding 

Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet Algemene Bepalingen 
Milieuhygiene (hierna te noemen: WABM) is in het kader van de 
door haar beoogde ontwikkelingsplannen bij brief van 21 augus
tus 1987 door Efteling B.V. aan uw raad aangeboden de "Start
notitie milieu-effect-rapportage uitbreiding natuurpark De 
Efteling". 
Naar aanleiding van deze startnotitie zijn na het volgen van 
de daarvoor geldende procedure door uw raad in de vergadering 
van 10 december 1987 richtlijnen gegeven inzake de inhoud van 
het op te stellen milieu-effectrapport (hierna te noemen: 
MER). 
Bij brief van 17 augustus 1990 bood de Efteling het MER aan. 
In uw vergadering van 27 september 1990 sprak u de aanvaard
baarheid uit over het ingediende MER. 
Op grand van de wettelijke regeling is nadien een hoorzitting 
annex inspraakbijeenkomst gehouden over respectievelijk het 
MER en het voorontwerp-bestemrningsplan "Recreatiegebied Loon 
op Zand, midden-zone". 
Tijdens deze procedure bleek dat het MER niet de informatie 
bevatte, die nodig is om de milieu-aspecten van de voorgenomen 
uitbreiding van de Efteling volwaardig bij de besluitvorming 
te kunnen betrekken. 
Een verantwoorde afweging, zo werd geconcludeerd, zou eerst 
kunnen warden gernaakt wanneer op belangrijke punten aanvul
lende informatie beschikbaar zou zijn. 
Aangezien het in verband daarrnee niet verantwoord was ten 
behoeve van de MER-plichtige activiteiten van de Efteling te 
besluiten tot wijziging van de vigerende bestemrningen is 
overleg geopend om opschorting van de definitieve advisering 
door de mer-comrnissie te verkrijgen. Op het daartoe strekkende 
verzoek, dat tevens de instemrning van de Efteling had, is door 
de mer-comrnissie positief gereageerd in die zin dat hieraan 

iz2\ro\merefte.pre 

..,... -----------------


