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Samenvatting 

Inlelding 
De m.e.r.-procedure voor bet landinrtchtingsproject Rijssen wordt doorlopen 
ten behoeve van bet opstellen van en de besluitvorming over bet voorontwerp 
voor bet landinrichtingsplan. Initiatiefnemer voor bet project is de landinrich
tingsdienst Rijssen. Bevoegd gezag zijn de Provinciale Staten van Overtjssel. De 
Commissie benadrukt dat een goede wisselwerking tussen milieu-eff ectrappor
tage en de totstandkoming van het landinrtchtingsplan wenselijk is, zodat door 
de milieu-effectrapportage bouwstenen voor bet landinrichtingsplan kunnen 
warden gegenereerd. 

Probleemstelllng, beleld, beslultvormlng en doelstelllng 
Het MER dient de knelpunten te beschrtjven die aanleiding vormen voor bet 
landinrichtingsproject. Naast knelpunten per functie in bet gebied dienen de 
specifieke milieu-knelpunten in bet gebied beschreven te warden aan de hand 
van de zogenaamde VER-thema's. Het MER beschrtjft de belangrtjkste 
beleidsbesluiten die doelen en randvoorwaarden stellen aan het landinri~h
tingsplan, zodat op basis van de randvoorwaarden alternatieven geformuleerd 
kunnen warden. 
Het MER dient de doelstellingen zoveel mogeljk gekwalificeerd aan te geven. Per 
deelgebied zullen prtortteiten in doelstellingen dienen te warden aangegeven. 

Voorgenomen actlvlteit en altematieven 
Het MER dient een beschrtjving van de voorgenomen activiteit te bevatten 
waarbij inzicht wordt gegeven in de nag aanwezige speelruimte bij de 
planvorming. 
Bij de ontwikkeling van alternatieven kan warden uitgegaan van de methoden 
van evaluerende ontwerpen. 
De Commissie onderscheidt in bet proces van planvorming twee stappen die 
warden doorlopen, te weten de invulling, detaillertng en begrenzing van deze 
functies (1) en de keuze van de uiteindelijke inrichtingsmaatregelen (2). 
In het MER zullen het voorkeursalternatief, bet meest milieuvrtendelijke 
alternatlef en het nulalternatief I de referentiesituatie, zijnde de huidige situatie 
met autonome ontwikkeling, moeten warden beschreven. 

Bestaande toestand van het mllleu, autonome ontwikkellng en mllleu
efJecten 
De bestaande toestand van bet milieu en de autonome ontwikkeling daarin 
dienen te warden beschreven als referentie voor de milieu-eff ecten van de 
alternatieven. Tot bet studiegebied behoren het plangebied voor de 
hertnrtchting en de aangrenzende gebieden voor zover die door landinrichting 
kunnen warden be'invloed. 
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De volgende aspecten dienen in het MER te worden beschreven: 
- bodem en water; 
- flora, fauna en ecologische relaties; 
- landschap en cultuurhistorie (inclusief archeologie); 
- specifieke aandachtspunten t.a.v. verzuring, stank, versnippering en 

verstoring door infrastructuur en verstedelijking. 

Vergelljking van de alternatieven 
De milieu-effecten van de altematieven warden onderling vergeleken en 
vergeleken met de autonome ontwikkeling van het milieu. Vigerend 
milieubeleid vormt daarbij tevens een toetsingskader. 

Leemten in kennis en evaluatie 
Het MER dient aan te geven welke van de gevraagde gegevens niet kunnen 
worden geleverd en wat de betekenis van deze leemten in kennis is voor de 
besluitvorming. Een concept-evaluatieprogramma kan in het MER worden 
beschreven. 

Vorm en presentatie van het MER 
Het MER dient toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor een breed publiek. De 
gevolgen van de alternatleven van het milieu dienen overzichtelijk te warden 
gepresenteerd. Zo veel mogelijk dient de infarmatie verduidelijkt te warden met 
kaartmateriaal. Achtergrondgegevens dienen bij vaarkeur in bijlagen te warden 
apgenamen. 

Samenvatting van het MER 
De samenvattlng dient kort en averzichtelijk de belangrijkste anderdelen van 
het MER weer te geven. Ze dient zelfstandig leesbaar te zijn. 
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1. INLEIDING 

1.1 Procedure 

De drie provinciale landbouworganisaties in Overijssel. te weten de OLM, de 
ABIB en de CBTB bebben een aanvraag tot ruilverkavellng ingediend voor 
gebieden in de gemeenten Rijssen, Wierden, Hellendoom en Holten. Dit 
landinricbtingsproject is in 1987 op bet landelijke voorbereidingsscbema 
landinricbting geplaatst. In 1989 is de Landinricbtingscommissie Rijssen 
geinstalleerd om bet project voor te bereiden. 
Door de integrale wijzigingvan bet Besluit milieu-effectrapportage, die in 1994 
van kracbt zal worden, wordt landinricbting onder de m.e.r.-plicbt gebracbt. 
Dit betekent dat ten beboeve van de besluitvorming over bet voorontwerp voor 
bet landinricbtingsplan Rijssen de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. 
Het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Overijssel, beeft per brief van 24 
augustus 1993 de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) gevraagd 
advies voor ricbtlijnen voor bet MER ult te brengen (zie bijlage 1). Van 15 
september tot 15 oktober 1993 beeft de startnotitie voor bet landinricbtings
proj ect Rijssen ter inzage gelegen (zie bijlage 2). De Landinricbtingscommissie 
Rijssen is initlatiefnemer voor bet project. 

De samenstelling van de werkgroep die bet advies beeft opgesteld, is gegeven 
in bijlage 3. De werkgroep vertegenwoordigt de Commissie voor de m.e.r. en 
wordt verder in dit advies aangeduid als "de Commissie". 

Met dit advies beoogt de Commissie de milieu-aspecten van de activiteit af te 
bakenen en de gewenste inhoud van de ricbtlijnen voor het milieu-effectrapport 
(MER) aan te geven. 
De inspraakreacties, die via het bevoegd gezag zijn ontvangen (zie bijlage 4), 
zijn in dit advies in beschouwing genomen. Voor zover die reacties betrekking 
bebben op de milieu-aspecten van de activiteit die in het MER aan de orde 
moeten komen, zijn deze door middel van voetnoten in het advies verwerkt. 

1.2 Wisselwerking MER en landinrichtingsplan 

Een belangrtjke voorwaarde voor een nuttlge inbreng van de milieu-ef
fectrapportage bij de totstandkoming van het landinrichtingsplan is een goede 
wisselwerking tussen bet plan en bet MER tijdens bet opstellen van het plan. 
Door de wisselwerking kan worden bereikt dat m.e.r. niet alleen dient voor het 
zichtbaar maken van gevolgen voor bet milieu van altematieven, maar ook om 
bouwstenen voor de altematieven, zoals inricbtingsmaatregelen, te genereren. 
Dit wordt bereikt door een doorlopende inbreng van milieuaspecten bij de 
planvonning. Hierdoor vindt een voortdurende toetsing van planon- derdelen 
aan milieuaspecten plaats, die kan leiden tot het bijstellen van de concept
plantekst. Aldus ontstaat de mogelijkheid de voor- en nadelen van een 
milieuvriendelijker uitvoering van planonderdelen af te wegen. 
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2. PROBLEEMSTELLING, BELEID, BESLUITVORMING EN 
DOELSTELLING 

Artikel 7.10, lid l, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de besluiten by de voorbereidlng waaroan het 
mUieu-eff ectrapport wordt gemaakt. en een overzlcht van de eerder genomen besluiten van 
overheidsorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen activitett en de beschreven 
altematieven." 

Artikel 7.10, lid l, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschryving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 
beoogd." 

2.1 Algerneen 

"Landinrichting strekt tot verbetertng van de inrichtlng van het landelijk gebied 
overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader van de 
ruimtelijke ordening zijn gegeven". Met dit artikel geeft de Landinrichtingswet 
de meervoudige doelstellingvan landinrichting aan. De ruimtelijke functies die 
in het geding kunnen zijn, zijn land- en tuinbouw, bosbouw, natuur en 
landschap, infrastructuur, openluchtrecreatie, drinkwatervoorziening en 
cultuurhistorie. 
Om te komen tot reele, in het MER te onderzoeken, alternatieven, is het van 
belang doelstellingen van het landinrichtingsplan zo concreet en toetsbaar 
mogelijkin het MER te formuleren (zie § 2.4). Knelpunten, doelstellingen en het 
vigerende beleid bepalen de ruimte die bestaat voor het formuleren van 
alternatieven. 
Aangezien de begrenzing van de deelgebieden (gebieden onderscheiden naar 
ruimtelijke functie) grotendeels vastligt, is het zinvol probleemstelling, beleid 
en doelstellingen zoveel mogelijk ook per deelgebied aan te geven. 

2.2 Probleernstelling 

Het MER beschrijft de knelpunten in het gebied. Het gaat onder andere om de 
volgende knelpunten: 

Knelpunten per functie en in de verdeling van de ruimte over de functies in 
het gebied: 

- landbouw: verkaveling, waterbeheersing en ontsluiting; 
- natuur: afname bestaande natuurwaarden en belemmertng ontwikkelng 

potentles (de te verwerven reservaat- en natuurontwikkelingsprojecten zijn 
nog in agrartsch gebruik); 

- landschap: afname van de identiteit van het oude cultuurlandschap; 
- recreatle: onvoldoende mogelijkheden voor recreatief medegebruik; 
- drlnkwaterwinning: locatiekeuze drinkwaterwinning en gevolgen daarvan 

onzeker; 
- stedelljke ontwikkellng: de westwaartse ontwikkeling van Rijssen; 
- verkeer: sluipverkeer, recreatlef verkeer en de gevolgen daarvan 

(bijvoorbeeld onveiligheid). 
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Specifieke knelpu.nten op het gebied van milieu. 
Deze knelpunten kunnen warden afgeleid uit de beschrijving van de 
bestaande toestand van het milieu (zie hoof dstuk 4) en kunnen word en 
beschreven in termen van de zogenoemde 'VER-thema's" (verdroging, 
versnippering, verspreiding, verstoring, vermesting en verzuring). Specifiek 
zal ingegaan dienen te warden op de arnmoniakdepositle als gevolg van 
agrarische activiteiten en de aanwezigheid van stortplaatsen in het gebied. 

Aangegeven moet warden in hoeverre landinrichting voor e1ke van de genoemde 
knelpunten direct dan wel indirect een oplossing kan bieden. Tijdens de 
planontwikkeling kunnen nieuwe knelpunten zich voordoen. Ook deze 
knelpunten zullen moeten warden beschreven en zullen een rol moeten spelen 
in de planvorming. 

2.3 Beleid en besluitvorming 

Het MER beschrijft de belangrijkste beleidsbesluiten gericht op het gebied, die 
doelen en randvoorwaarden stellen aan het landinrichtingsplan. 
Relevante normen en kengetallen die gekoppeld zijn aan de beleidsdoelen 
warden in een tabel weergegeven. De ruimtelijke (rand)voorwaarden warden op 
kaart aangegeven. Deze randvoorwaarden kunnen warden gehanteerd bij de 
selectle van alternatieven en bij de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van de alternatieven. 

Overige besluiten hoeven alleen te warden besproken voor zover de al
tematieven in het MER er mee in strijd zijn, zodat in grate lijnen een beeld 
ontstaat van de plannen en vergunningen die ten behoeve van het landinrich
tingsplan moeten warden gewijzigd. 

Het MER beschrijft beknopt voor welk besluit het wordt opgesteld, en volgens 
welke procedure en we1k tijdschema het besluit wordt genomen. Tevens zal het 
MER een overzicht dienen te geven van de te nemen besluiten na vaststelling 
van het voorontwerp (en van het definitieve landinrichtingsplan). 

2.4 Doelstellingen 

Het MER beschrijft de doelstellingen die warden afgeleid van de knelpunten. 
Deze doelstellingen kunnen betrekking hebben op het verbeteren van de 
functies per deel van het gebied in onderlinge samenhang, door het treffen van 
inrichtingsmaatregelen. Het oplossen van specifieke milieu-knelpunten gericht 
op het gebied als geheel (bijvoorbeeld gerelateerd aan de VER-thema's) door het 
project dient een belangrijk uitgangspunt te zijn, evenals het voorkomen van 
nieuwe knelpunten. Het MER zal per deelgebied prioriteiten in doelstellingen 
moeten aangeven en motiveren. Doelstellingen warden in het MER zoveel 
mogelijk gekwantificeerd 1], omdat zij dan optimaal richtinggevend zijn voor de 
selectie van te onderzoeken alternatieven. 

1 Zie bijlage 4, inspraa.kreactie 1. 
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de voorgerwmen activiteiten van de wijze waarop 
zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematieven daarooor, die redelgkerwfls in beschouwlng 
dienen te worden genomen". 

Artikel 7.10, lid 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid. onder b, te beschrgven altematieven behoort in ieder geval het 
altematief waarbg de beste bestaande mogelijkheden ter beschennlng van het mllieu warden 
toegepast" 

3.1 Algerneen 

De beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de alternatieven dient 
gertcht te zijn op die aspecten, planonderdelen, maatregelen en effecten waarop 
een milieu-effectrapportage kan ingrijpen. Het gaat erom het MER toe te 
spitsen op de hoof dlijnen van het landinrichtingsvoornemen en de besluitvor
ming daarover. De Commissie gaat ervan uit dat er in de beleidskaders op 
verschillende niveaus reeds uitspraken zijn gedaan die in hoge mate bepalend 
zijn voor de toekomstige inrichting van het gebied (met name de functietoede
ling). Essentieel bij dit MER is dan ook het geven van inzicht in de vraag op 
welke onderdelen en in welke mate er nog speelruimte bestaat voor de 
planvorming. De Commissie is van mening dat de geconstateerde speelruimte 
ten volle moet worden benut voor het ontwikkelen van alternatieven. 
Het is het van belang de alternatteven zodanig te formuleren dat de onderlinge 
verschillen op hoofdlijnen herkenbaar zijn. 
Landinrichtingsprojecten hebben een veraf liggende tijdhoriwn. Het 
landinrichtingsplan zal de voorwaarden moeten scheppen om het gebied lange 
tijd, zonder ingrijpende nieuwe maatregelen, te laten functloneren. In dit 
verband zal aangegeven moeten worden: 

op welke wijze duurzaamheid van functies wordt uitgewerkt: 
welke flexibiliteit in de alternatieven wordt ingebouwd om mogelijke 
toekomstige functiewijzigingen te kunnen opvangen. 

Het begrtp duurzaamheid dient daarbij niet uitsluitend gerelateerd te worden 
aan de sectorale (milieu-)aspecten van de alternatieven, maar ook aan het 
planontwerp als geheel. 

3.2 Het ontwikkelen van alternatieven 

Zoals reeds in paragraaf 1.2 is opgemerkt is het van belang te komen tot een 
goede wisselwerking tussen het opstellen van het landinrichtingsplan en het 
MER Hierbij kan de methode van 'evaluerend ontwerpen' worden toegepast. 
Dit betekent dat het ontwerp stap voor stap wordt ontwikkeld. Per stap in het 
ontwerp worden de milieu-effecten bepaald. Op grond van de effectbeschrijving 
wordt het ontwerp eventueel bijgesteld alvorens de volgende stap te nemen. Er 
wordt gewerkt van hoog naar laag niveau van effectbeschrijving (van 
hoofdkeuzen naar inrichtingsmaatregelen). De ruimte voor reele maar 



essentlele keuzen binnen de stappen wordt benut voor het ontwikkelen van 
alternatleven. 

In bet streekplan (en haar inwerkingen) zijn de functies binnen het gebied 
vastgelegd. Ingegaan dient te warden op de overwegingen, die met name vanuit 
milieu-oogpunt aan de functietoekenning ten grondslag liggen. De vraag is 
hierbij vooral in hoeverre bij de functietoedeling van het gebied rekening is 
gehouden met de potenties van het gebied en de relatie van het gebied met haar 
omgeving. 

In het proces van de planvorrning kan vervolgens een tweetal stappen warden 
onderscheiden: 

1. Invulling, detalllerlng en begrenzlng van functles 
Met name op dit niveau is speelruimte aanwezig. Het verdient aanbeveling 
met behulp van een combinatie van onderscheidende keuzen alternatieven 
samen te stellen. Deze criteria kunnen betrekking hebben op thema's die 
een heldere en reele keuzemogelijkheid bevatten. Als thema's die zich in 
potentie goed lenen voor het ontwikkelen van alternatieven ziet de 
Commissie: 
- de liggmg van mogelijk in de toekomst extra ter beschikking komende 

hectaren natuurontwikkelingsgebied; hierbij denkt de Commissie aan de 
keuze tussen 'concentratie in een of enkele reeds in de voorgenomen 
activiteit opgenomen zones' of 'ontwikkeling van een aantal nieuwe 
natuurontwikkelingszones '; 

- de gewenste schaal van het nieuwe agrarische cultuurlandschap dat als 
gevolg van de landinrichting ontstaat; hier denkt de Commissie aan de 
keuze tussen 'handhaven van de huidige schaal en plaatselijk verdichten 
met beplantingselementen' en 'herkenbaarmaken van grate landschappe
lijke eenheden met bewuste schaalverruiming daartussen'; 

- de aard van de gewenste natuurontwikkeling in de daartoe aan te wijzen 
gebieden; hierbij denkt de Commissie aan de keuze tussen verschillende 
streefbeelden, zoals 'kruidenrijk en vochtig hooiland' versus 'broekbos'; 

- de tracering en inrichting van de ecologische verbindingszones die in het 
plan worden voorgesteld; voor de noord-zuidverbindingswne in het gebied 
denkt de Commissie aan varianten met betrekking tot de waterwinning, 
de recreatie, en dergelijke; 

- de keuze tussen het bereiken van de algemene milieukwaliteit, dan wel 
de bijzondere milieukwaliteit en het tempo waarin dit moet gebeuren. 2

) 

Dit overzicht moet niet als enig mogelijke worden beschouwd. De 
Commissie kan zich goed voorstellen dat voor dit project ook andere 
thema's voor de intitiatiefnemer van belang kunnen zijn. 

2. Keuze van de lnrlchtingsmaatregelen 
De inrichtingsmaatregelen hoeven alleen beschreven te worden voorzover 
zij belangrijke milieugevolgen kunnen hebben. Het MER moet een duidelijk 
overzicht geven van de aard, schaal, intensiteit en plaats (welke delen van 

2 Zie bijlage 4, inspraakreactie 1. 
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het plangebied) van de te beschrijven maatregelen. De keuze van 
maatregelen dient afgeleid te warden van de gemaakte hoofdkeuzen (onder 
punt l); iedere hoofdkeuze kan weer leiden tot andere maatregelen (binnen 
een zelfde gebied). 
Belangrijke inrichtingsmaatregelen zijn: 
- waterbeheersingsmaatregelen (drainage/peilverhoging/peilverlaging, 

morfologie van watergangen, inrichting van oevers, scheiding van water
systemen); 

- verkavelingsmaatregelen (bedrijfsverplaatsingen, concentratle huiskavels, 
mate van uitruil, kavelaanvaardingswerken)3

); 

- beplantingsmaatregelen (raamwerk, aard), inrichting migratiebanen; 
- wegenstructuur, aanleg en opheffen van wegen; 
- maatregelen die de lmelpunten op het gebied van milieu oplossen 

(sanering4], aanleg rioleringen, overstorten, etc.). 

Uiteindelijk kunnen complete alternatieven warden ontwikkeld door com
binatie van de punten onder 1en2. Bij het combineren van de keuzemoge
lijkheden tot alternatieven dient voorop te staan dat er alternatieven 
ontstaan die elk op zich een behoorlijke realiteitswaarde bezitten; 
hiertussen bevinden zich het uiteindelijke voorkeursalternatief en het meest 
milieuvriendelijk alternatief. Het is goed denkbaar dat de verschillen tussen 
bepaalde keuzemogelijkheden zich op het niveau van deelgebieden afspelen; 
in dat geval zullen de alternatieven per deelgebied een andere invulling 
hebben. 

3.3 Beschrijving altematieven 

3.3.1 

In het MER moeten tenminste de volgende alternatieven warden beschreven: 
het meest milieuvriendelijke alternatief (zie § 3.3.1); 
het uiteindelijke voorkeursalternatief (zie § 3.3.2); 
het nulalternatief c.q. de referentiesituatie, zijnde de huidige toestand 
inclusief de autonome ontwikkelingen (zie § 3.3.3). 

Van ieder van de alternatieven za1 het MER moeten aangeven op welke wijze 
zij de doelstellingen van het project realiseren. 

Het meest mllieuvrlendelijke alternatief (mma) 

De opbouw van het me est milieuvriendelijke alternatief is op voorhand moeilijk 
te bepalen. In het algemeen kan pas na bestudering van de milieugevolgen van 
relevante maatregelen in het MER het meest milieuvriendelijke alternatief 
warden samengesteld. Een van de onderzochte thematische alternatieven kan 
het meest milieuvriendelijke alternatief blijken te zijn, maar het kan ook 
opgebouwd zijn uit maatregelen uit verschillende alternatieven. Het mma moet 
in zijn uiteindelijk gekozen opzet een optimale combinatie opleveren van: 

het bieden van een zo groat mogelijke duurzaamheid, rijkdom aan 
gebiedseigen ecotopen en soorten binnen de ecologische infrastructuur die 

3 Hierbij speelt onder meer een rol de relatie tot kwetsbare gebieden; zie bijlage 4, inspraakreacties 1 en 3. 

4 Zie bijlage 4, inspraakreactie 2. 
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3.3.2 

3.3.3 

natuurgebieden in en buiten het landinrichtingsgebied met elkaar verbindt 
en die recht doet aan de hydrologische, bodemkundige en geologische 
kenmerken van het landinrichtingsgebied; 
het versnellen van de realisering van de ecologische hoof dstructuur; 
het bieden van mogelijkheden voor een duurzame landbouw (welke in
richtingseisen brengt dit met zich mee?)5

]; 

het tot stand brengen van een krachtig landschapsbeeld dat recht doet aan 
de historische identiteit maar tevens uitdrukking geeft aan de nieuwe 
ontwikkelingen die plaatsvinden; 

• het bieden van een zo goed mogelijke oplossing van de knelpunten ten 
aanzien aanzien van water en bodem (onder andere verbeteren wa
terkwaliteit, saneren bodemverontreiniging); 
het mitigeren van de nadelige milieugevolgen van ingrepen ten gunste van 
landbouw en recreatie; 
het maximaal bijdragen aan het realiseren van het milieubeleid betreffende 
de VER-thema's (voor zover mogelijk binnen landinrichting): 
het optimaal oplossen van de verkeersoverlast in het gebied; 
het inpassen van een vonn van drinkwaterwinning aan het eindpunt van 
de grondwaterstromen in het kwelgebied, gecombineerd met na
tuurontwikkeling. 

Het voorkeursalternatief 

In het MER moet het voorkeursalternatief word en beschreven en gemotiveerd. 
Het voorkeursalternatief kan een combinatie zijn van de hiervoor genoemde 
alternatieven. Het voorkeursalternatiefkan elementen bevatten van het meest 
milieuvriendelijke alternatief maar kan oak samen vallen met het mma.6

] 

Het nulalternatief/referentiesltuatie 

Het nulalternatief dient de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelin
gen (op hoofdpunten) in het plangebied te warden beschreven: de ontwikkelin
gen in het plangebied indien de landinrichting niet wordt uitgevoerd. Bij de 
autonome ontwikkeling wordt rekening gehouden met de autonome 
ontwikkeling in de agrarische sector in het gebied en de verwachte ontwikke
ling van natuur en landschap en met de gevolgen van overige plannen en 
maatregelen (stedelijke uitbreiding, veranderingen in de agrarische 
bedrijfsvoering) die reeds zijn vastgesteld. 

Als het nulalternatief geen reeel alternatief is, moet het MER de redenen 
hiervoor vennelden. In dat geval dient de beschrijving van de huidige situatie 
slechts als uitgangspunt voor de beschrtjving van de milieusituatie die ontstaat 
door de autonome ontwikkeling. Deze milieusituatie is een referentie voor de 
vergelijking van de milieugevolgen door de voorgenomen activiteit, uitgesplitst 
naar de onderscheiden alternatieven. 

5 Zie bijlage 4, inspraakreactie 2. 

6 Zie bijlage 4, inspraakreactie 3. 

-9-



4. BESTAANDE TOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELINGEN 
EN MILIEU-EFFECTEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van de bestaan.de toestand van het milieu, voor zover 
de voorgenomen activiteit of de beschreven altematieven daarooor gevolgen kunnen hebben, alsmede 
vwi de te venvachten ontwikkeling van dat milieu, indien de acttvitelt noch de altematfeven worden 
ondernomen." 

Artikel 7.10, lid 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrjjving van de geoolgen voor het milieu, die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenljjk de altematieven kwmen hebben, alsmede een rrwtivering van de wfjze 
waarop deze gevolgen zyn bepaald en beschreven." 

4.1 Algerneen 

Bestaande toestand en autonome ontwikkellngen 
Als ref erentiesituatie voor de vergelijking van alternatieven dient de bestaande 
toestand van het milieu, inclusief de autonome ontwikkeling. Tot de autonome 
ontwikkeling behoren vooIZiene ontwikkelingen waarop het landimichtingspro
j ect geen invloed heeft, zoals gevolgen van het nationale mestbeleid. Hierdoor 
wordt duidelijk wat de bijdrage van landinrichting kan zijn aan het oplossen 
van milieuknelpunten. Ook als nieuwe knelpunten ontstaan geeft het MER 
deze aan. 
De bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling daaivan 
als de landinrichting niet wordt uitgevoerd, dient te worden beschreven voor 
zover van belang voor het voorspellen van de gevolgen van de onderzochte 
alternatleven voor het milieu. Onzekerheden dienen duidelijk te warden 
aangegeven. Bestaande literatuur, bestaande veldbeschrijvingen en gegevens 
van aanvullend onderzoek vonnen de basis voor de beschrtjving van de 
bestaande toestand en de autonome ontwikkeling. Deze bescbrijvingen kunnen 
mogelijk niet eerder onderkende knelpunten en randvooiwaarden opleveren die 
een rol kunnen spelen bij de fonnulertng van de alternatieven. 

Gevolgen voor het milieu 
Ten behoeve van de effectbeschrijving van de altematieven kunnen de volgende 
algemene richtlijnen in acht warden genomen: 
- De wijze waarop de milieu-effecten zijn bepaald en beschreven dient te 

warden gemotiveerd. Het gaat hierbij in bet bijwnder om de betrouwbaarbeid 
en nauwkeurigheid van zowel de basisgegevens als de gebruikte methoden 
van voorspelling van milieu -eff ecten. 

- Aangegeven moet warden of de effecten tijdelijk of permanent, ophefbaar of 
onomkeerbaar zijn; of deze op de korte oflange termijn spelen en in hoeverre 
cumulatie van effecten kan optreden ook door activiteiten buiten bet 
plangebied. 

- N aast de beschrijving per milieu-aspect afzonderlijk dient aandacht te word en 
besteed aan de onderlinge samenhang van de milieu-effecten als ook op bun 
invloed op het studiegebied en delen daarvan. 

-10-



- Het te verwachten resultaat en de doeltreff endheid van mitigerende 
maatregelen (maatregelen om de negatieve gevolgen te beperken of te 
compenseren) dienen te worden aangeduid; het gaat hierbij zowel om 
ruimtelijke als technische maatregelen. 

- N aast de negatieve effecten dienen van alle altematieven de positieve gevolgen 
te worden aangegeven (in woord en beeld). 

- Bij de maatregelen die worden voorgenomen om de milieudoelen te bereiken, 
dienen de positieve effecten (zo mogelijk kwantitatief) te worden beschreven: 
inclusief de termijn waarop deze 'milieuwinst' mag worden verwacht. 

- Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die milieugevolgen die per 
altematief /variant verschillen. 

Studiegebled 
Tot het studiegebied behoort het plangebied voor de landinrichting en de 
aangrenzende gebieden voor zover die door de landinrichting kunnen worden 
beinvloed. Per milieucomponent (bodem, lucht, flora/fauna, grondwater, 
oppeivlaktewater e.d.) kan de omvang van het studiegebied verschillen. De 
beschrijving dient alleen die gebiedsdelen te omvatten waar veranderingen in 
de toestand van het milieu kunnen worden verwacht als gevolg van de 
onderzochte alternatieven. 

Mate van detail 
De Commissie adviseert bij de beschrijving van het milieu het accent te leggen 
op twee schaalniveaus, namelijk dat van het gehele plangebied en dat van 
deelgebieden. 
Detaillering tot op ecotoopniveau is alleen dan noodzakelijk wanneer het 
karakteristieke elementen bevat die van waarde zijn op deelgebiedsniveau. 

In de navolgende paragrafen is aangegeven aan welke aspecten van het milieu 
aandacht besteed dient te worden. Hierbij zijn de aandachtspunten voor de 
bestaande situatie en de gevolgen kortheidshalve in een hoofdstuk gebracht 
met de volgende codering: 
h de huldlge sltuatle 
a de autonome ontwik.keling 
g de gevolgen voor het mllleu van de altematleven. 

4.2 Bodem en water 

h 
h/a 

h/a 
g 
h/a/g 

relief en bodemgesteldheid; 
kwaliteit van het oppeivlaktewater ten gevolge van diffuse lozingen c.q. 
puntlozingen bij rioolzuiveringen (overstorten): 
bodemverontreinigingen (diffuus/stortlocaties etc.) 
gevolgen van grondverzet voor bodemopbouw / gesteldheid en relief; 
geohydrologische gesteldheid en grondwaterstromingsstelsels van 
verschillende orde binnen het studiegebied (lokaal~regionaal). 

Oppeivlaktewater (aanwezigheid en kwaliteit), grondwater (peil en 
kwaliteit), ondergrondse stromingspatronen en afwatering van gebieden 
dienen te worden beschreven en de relaties tussen aanwezige kwel en 
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inzijgingsgebieden. Deze relaties dienen zoveel mogelijk op kaart te 
worden aangegeven. 

g kwaliteitsverandertngen in (water)bodem; 
g effecten op grondwaterstanden in infiltratlegebieden en effecten op 

kwelintensiteit, grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit in 
kwelgebieden. Hierbij dient te worden ingegaan op de standplaats
factoren voor grondwaterafhankelijke natuur. Wat is de invloed op de 
duur en de periode waarin bepaalde grondwaterstanden worden 
overschreden? 

4.3 Flora, fauna en ecologische relaties 

De beschrijving van de biotische toestand in het studiegebied alsook de 
eff ectbeschrijving dient te geschieden aan de hand van een duidelijke keuze en 
motivering van de te behandelen biotische aspecten (gemeenschappen, 
indicatorgroepen en soorten). De gekozen biotische aspecten dienen gerelateerd 
te zijn aan de gebiedskenmerken, aan de ingreep c.q. de gevolgen daarvan en 
het niveau van de planvorming. Van belang is een functionele beschrijving van 
het studiegebied, waarbij diverse actuele en potentlele ecologische relaties en 
processen worden aangegeven. De soorten, indicatorgroepen en gemeenschap
pen dienen een afspiegeling te zijn van de karakteristieke milieuomstandighe
den binnen het studiegebied en dienen voor het gehele gebied, gezien de 
belangrijke actuele natuurwaarden, op een evenwichtige wijze te worden 
beschreven, wat betreft voorkomen, verspreiding, biotoopeisen en relatles 
tussen biotopen. Voor de effectbeschrijving dient gebruik te worden gemaakt 
van hydro-ecologische modellen. 
De keuze van soorten, indicatorgroepen en gemeenschappen dient 
gebaseerd te zijn op hun regionale en landelijke betekenis, zoveel mogelijk 
onderbouwd met kwantitatieve gegevens. Ingegaan moet worden op de 
ecologische visie voor de natuurgebieden en de aanliggende na
tuurontwikkelingsgebieden. Welke waarden worden beoogd te ontwikkelen en 
welke milieuhygienische kwaliteiten zijn daarvoor nodig? Hier moet een relatie 
worden gelegd naar de maatregelen in het kader van de landinrichting. 
h/a aquatische en terrestrische flora, en fauna (bijvoorbeeld amfibieen, 

zoogdieren, reptielen, broedvogels, trek en wintervogels 7), vlinders8
) en 

vleermuizen9
]; het voorkomen van waardevolle biotooptypen (waaronder 

plantengemeenschappen, bijvoorbeeld verbondsniveau), soortenrijk
dom, zeldzame soorten, indicatorsoorten; 

h/a landschapsecologische relaties10
]; 

flora en vegetatie: beschrijving van de ligging in het landschap van 
karakteristieke plantensoorten en plantengemeenschappen en hun 
relatie tot factoren als grondwaterregime, grondwaterstroming 
(kwalitatief en kwantitatief) en EHS; 

7 Zie bijlage 4, inspraakreactie 8. 

8 Zie bijlage 4, inspraakreactie 5. 

9 Zie bijlage 4, inspraakreactie 6, 7. 

10 Het gaat met name om de relatie tussen de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal, alsmede om de Korhoen 
populatie; zie bijlage 4, inspraakreactie 2. 
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fauna: beschrijving van de ligging van leefgebieden voor waardevolle 
diersoorten en de beschrijving van de ligging van en ruimtelijke 
samenhang (of het gebrek daaraan11

)) tussen functiegebieden (broed, 
rust, rui, fourageergebieden): 

h/a aanwezige natuurgebieden, waarbij wordt aangegeven aan welke na
tuurwaarden zij hun status als natuurgebied ontlenen; 

g verandering van de terrestrische en aquatische flora, fauna en 
waardevolle biotopen door de bestemmingsverandering of indirect als 
gevolg van een mogelijke verandering in het hydrologische systeem met 
gevolgen voor de grondwaterstand, verandertng van de kwel, de 
waterkwaliteit, evenals door luchtverontreiniging en rustverstortng; 

g verdwijnen en ontstaan van plantengemeenschappen en biotopen van 
diersoorten met oppervlakteaanduiding; 

g landschapsecologische relaties; 
flora en vegetatie: verandering (kwantitatief en kwalitatief) van 
oppervlakte en grondwaterrelaties en hun ruimtelijke effecten ·op 
natuurgebieden en vegetatie: 
fauna: barrierewerking in pendelbewegingen tussen voornoemde func
tiegebieden; 

4.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

h landschappelijke structuren en samenhangen (hoofdstructuur, verka
velingspatronen, open/ dichtverhoudingen, relief, bijzondere ele
menten); 

h/g bepaling van aard, omvang en kwaliteit van bekende en voor zover 
relevant nader te inventartseren archeologische vindplaatsen en 
cultuurhistorische elementen en beschrijving van te nemen 
maatregelen voor het veiligstellen en eventueel ontsluiten van de 
vastgestelde waarden12

); 

g aangeven en beoordelen van de visueel-ruimtelijke werking die de 
voorgenomen activiteit op zijn omgeving zal hebben, zowel in positieve 
als in negatieve zin; 

g aantasting of verlies van cultuurhistorisch en/of visueel-land
schappelijk waardevolle elementen; 

Het verdient aanbeveling deze effecten niet alleen te beschrijven, maar vooral 
zo goed mogelijk te visualiseren met tekeningen en/ of fotomontages. Bij 
aanwezigheid van archeologische vindplaatsen dient te warden aangegeven, 
welke maatregelen warden getroff en ter veiligstelling ervan. 

11 Zie bijlage 4, inspraakreactie 4. 

12 Zie bijlage 4, inspraakreactle 6. 
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4.5 Specifieke aandachtspunten 

5. 

h/a/g de verzuring van zuurgevoelige natuurelementen door de lucht als 
gevolg van ammoniakemissie door agrarische bedrijven; 

h/ a/ g geurhinder bij woning en als gevolg van verplaatsing van agrarische be
drijven; 

h/a/g verstortng en versnippering als gevolg van ontsluitingsmaatregelen. 
h/a/g de invloed van de bestaande en toekomstige verstedelijking 

aan de randen van het gebied. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artikel 7.10, lid 1, onder fvan de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelyking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 
ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen 
altematieven." 

De altematieven moeten, althans wat hun milieu-aspecten betreft in relatie 
worden gezien met de autonome ontwikkeling van het milieu. Vigerend 
milieubeleid moet eveneens warden beschouwd als toetsingskader. Het 
aangeven in tabellen van de milieugevolgen per milieuaspect en per altematief 
biedt een goede basis voor een onderlinge vergelijking van de altematieven. 

Aandachtspunten bij dit onderdeel van het MER kunnen zijn: 
een beschouwing over de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de 
altematieven denkt de doelstellingen te kunnen bereiken; 
een vergelijkende beschouwing over de positieve en negatieve mi
lieugevolgen van ieder alternatief. Welke milieuknelpunten warden opgelost 
en welke nieuwe knelpunten ontstaan? 
in welke mate leveren de alternatieven een bijdrage aan het realiseren van 
het milieubeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van de VER-thema's? 
een voorkeursvolgorde van de alternatieven per milieu-aspect waarbij 
afweging van ongelijksoortige milieu-aspecten moet warden vermeden. 
een beschouwing van de mate waarin de alternatieven bijdragen aan 
duurzame oplossingen. 
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6. 

7. 

LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE 

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht vwi de leemten in de onder den e bedoelde be
schryvingen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling daarvan, 
respectievelijk van de milieu-effecten) ten gevolge vwi het ontbreken vwi de benodigde gegevens." 

Het MER client aan te geven welke van de gevraagde gegevens niet kunnen 
worden geleverd, evenals de reden waarom en de betekenis van deze leemten 
voor de besluitvorming. Inf ormatie die voor de besluitvorming essentieel za1 
zijn, zal met prioriteit moeten worden geidentificeerd. De vastgestelde leemten 
in kennis en informatie kunnen worden gezien als onderwerpen van 
voortgaande studie en behoren mede te worden betrokken bij een in concept 
op te stellen evaluatieprogramma van de daadwerkelijk optredende gevolgen 
voor het milieu. Een concept-evaluatieprogramma kan in het MER reeds 
worden beschreven. 
Aandachtspunten bij het beschrijven van leemten in kennis zijn onder andere: 

onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 
gebruikte gegevens; 
gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden; 
andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden met betrekking tot 
milieugevolgen op korte en langere termijn. 

VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

De rol van m.e.r. in de besluitvorming over een voorgenomen activiteit maakt 
het noodzakelijk dat het MER toegankelijk en begrijpelijk is voor een breed 
samengesteld gezelschap van betrokkenen: besluitvormende organen, 
adviserende deskundigen en derden die via de daarvoor bestaande procedures 
hun invloed willen doen gelden. Elk van deze doelgroepen moet in het MER de 
relevante inf ormatie kunnen aantreff en. Dit stelt hoge eisen aan de presentatie 
van het MER. In verband hiermee beveelt de Commissie het volgende aan: 

De gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven zullen overzichtelijk gepresenteerd en voor alle betrokken 
partijen toegankelijk moeten zijn. In het MER client te worden ingegaan op 
de bij derden levende vragen omtrent het landinrichtingsproject, zoals die 
in het kader van de inspraak naar aanleiding van de startnotitie naar voren 
zijn gekomen. Te sterke vereenvoudigingen enerzijds en slechts voor 
ingewijden toegankelijke vaktaal anderzijds, behoren te worden vermeden. 
Belangrijke keuzes, gemaakt tijdens de opstelling van het MER, dienen 
duidelijk naar voren te komen. Indien bij de opstelling van het MER is 
afgeweken van de richtlijnen, dient dit duidelijk en gemotiveerd te worden 
aangegeven. 

De alternatieven moeten onderling vergelijkbaar op overzichtelijke kaarten 
met topografische ondergrond worden weergegeven. Verder is toelichtend 
kaartmateriaal gewenst zodra er ruimtelijke aspecten in het geding zijn. 
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8. 

Het is wenselijk het MER zo beknopt mogelijk van opzet te houden en het 
te voorzien van een goed op de inhoud afgestemde samenvatting. 
Belangrijke leemten in kennis dienen ook in de samenvatting te warden 
weergegeven. 
Het verdient aanbeveling om de achtergrondgegevens die de conclusies, 
voorspellingen en keuzes onderbouwen niet in het MER zelf te vermelden, 
maar zulke informatie in bijlagen op te nemen. 
Achtergrondgegevens die noch in het MER zelf, noch in de bijlagen warden 
opgenomen, dienen wel beschikbaar te zijn voor geinteresseerden. In het 
MER en in eventuele bijlagen dient ernaar te warden verwezen. 
Een verklarende begrtppenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een 
literatuurlijst zijn in verband met de leesbaarheid van belang. 
Het MER dient bij voorkeur te warden opgebouwd volgens de volgorde zoals 
aangegeven in artikel 7. 10, lid 1 van de Wm. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 7.10, lid 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 
IX>Or de beoordeling van het milieu-eff ectrapport en van de daarin beschreven gevolgen IX>Or het 
milieu van de IX>Orgenomen activiteit en van de beschreven altematieven." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluitvormers en insprekers. Het verdient daarom bijzondere aandacht. In de 
samenvatting moet kart en overzichtelijk de kern van de belangrtjkste 
onderdelen van het MER warden weergegeven: 

probleem- en doelstellingen van het landinrichtingsproject waarbij aandacht 
wordt besteed aan de VER-thema's: 
keuze en motivering van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
altematieven, waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief; 
beschrtjving van de bestaande situatie van het milieu (mede ten behoeve 
van de evaluatie achteraf): 
zo objectief mogelijke beschrijving en voorspelling van de effecten op het 
milieu van de verschillende altematieven: 
vergelijkende beoordeling van de altematieven tegen de achtergrond van 
uitgangspunten van het milieubeleid; 
de belangrtjkste leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies 
voor richtlijnen voor het 

milieu-effectrapport 
Landinrichtingsproject Rijssen 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 24 augustus, waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advles ult te brengen 

Commissie voor de 

milieu-eflcctrapportago 

j D AITG. 1993 .--

!~;-:::-;-: L~b"'.:97~"----1 
1_do_ssi_,,, -'.. ~_:Af,~ ~Pk 
kopie na3r ::>..:. / r~ l kn: 1o 

Comrnissie voor de 
Milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
div. 

Onderwerp 

Uw brief 

Doorkies nr . 
25 17 44 

Ons kenmerk 
RLG/790 

Inlichtingen bij 
mevr. C.M. Koster 

Milieu-effectrapportage landinrichtingsproject Rijssen . 

Posrnd1..:s 

P111\inci1..· (),L'iijss..: I 

PosrPus I OtlfS 

Datum 
24 08 1993 

2 7. AUG. 19 9 3 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.12 lid 3, van de Wet milieubeheer, 
doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de startnotitie ten behoeve van 
de milieu-effectrapportage voor het landinrichtingsproject Rijssen. Wij hebben 
deze notitie ontvangen op 27.juli 1993. 

Wij verzoeken u ons conform artikel 7.14, lid l, van genoemde wet, advies uit 
te brengen en wel voor 15 november 1993. 

voorzitter, 

griffier, 

Hct provincichuis is vanaf hct NS-srnrion bcn:ikbaar 

ml't srndsbus lijn 2 richting lkrkum, haltc provincichuis 

Posth:mk 833:!20 

ING l3<111k6Q 18 JO 8Q3 

l.uttcnbl..'rg•ar.1at 2 

Zm1lk 
~ 
z 



BIJLAGE 2 

Openbare bekendmaking in Staatscourant nr. 173 d.d. 10 september 1993 

.. · :f . ,~ .... -:=; 

~- Van 15 september:tot l5;oktober 1993 ligc de Sw,moritinednzage0 bij: 
'. '° ' - • -;,': ~ "''"' -- ' - ' ?f* 
Provinciehuis Overijssei, Ll.ittenbergscraat 2, Zwciffe~,., ~:- ;: 
Gemeencehuis :Riisien).'Scllild I te Rijssen ° ~~ "'" 
Gemeentehuis Wierden , Pfancsoenlaan I re Wierden 
Gemeenrehuis Holtb, Smidsbelt 6 ce Holten -
·Gemeencehuis Helleiidoorn, Willem,-Alcxanderscraar :J 't~Nijyerdal. 

~ ·~. ~ '. 

,.Voor informatie kunt u bellen ofschrijven met de.secretaris·van-de 
-landiniichtiogsconunis"sie Rijssen, eel. 038-27199"9, ~ostbus 10051, 
8000 GB-Zwolle. Ook kunt u inlichtingen !nwinnen bij ::d~ iPJ9~,Qd!.(. 
tel. 038-252525. -,; - -
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Landinrichtingscommissie Rijssen 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 

Besluit: Vaststelling landinrichtingsplan ingevolge artikel 81 van de Landinrichtingswet 

categorle Besluit m.e.r.: 9.2 Herziene Besluit m.e.r. 

Activiteit: De voorgenomen activiteit betreft de planvorming en uitvoering van een 
ruilverkaveling voor het gebied Rijssen conform de aan het gebied toegekende ruimtelijke 
functies. De ruimtelijke gebiedsverdeling van de functies landbouw en natuur heeft al 
goeddeels plaatsgevonden. Alleen de nadere invulling van enkele ecologische verbindingszones 
zal nog wel in het kader van de landinrichting warden uitgewerkt. De oppervlakte van het 
landinrichtingsgebied Rijssen bedraagt circa 3.400 ha. 

Stand van za.ken: De openbare bekendmaking van de start van de m.e.r.-procedure vond 
plaats op 10 september 1993. De startnotltie lag ter visie van 15 september 1993 tot en met 
15 oktober 1993. Op 20 oktober 1993 legde de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. een 
locatiebezoek af en op 11 november 1993 vond overleg plaats met bevoegd gezag over het 
concept-advies voor richtlijnen. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. J.W. Betjersbergen 
drs. A.B.M. Goselink 
ir. J.A. LOrzing 
ir. E.J.J. van Slobbe 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter) 

Secretarls van de werkgroep: drs. T. Gorter 






